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Hristos a }nviat!

Femeia armean[-victim[ a genocidului
Femeia devine sinonim pentru
na\iune, at]t biologic c]t =i spiritual
=i cultural. }n general atacurile ce
au ca \int[ na\iunea, ]n scopul de
a o distruge, s]nt orientate, ]n modul cel mai brutal, asupra femeilor de orice v]rst[ =i asupra poten\ialului lor reproductiv. Violul este
asociat, istoric, cu afacerile moderne de r[zboi =i de ocupa\ie militar[. Dezonorarea femeii constituie o modalitate de a discredita,
]ntre altele, eticul. }n aceast[ conexiune violul este v[zut ca o
cale de a te r[zbuna pe cel[lalt.
Viol]nd femeia la v]rsta la care
poate purta sarcina, cel ce urm[re=te eliminarea etnic[ inten\ioneaz[ s[ distrug[ leag[nul na\iunii oponente. Mary Flestiner scria
c[ „genocidul este actul ce ]ncepe
prin femeie =i copil“. De=i genocidul armenilor, de la ]nceputul
secolului al XX-lea, este dovedit

iluzia
De peste 80 de ani armenii tr[iesc o mare iluzie. Ei cred, =i
continu[ s[ cread[ c[ drama lor, de=i cunoscut[ de o lume ]ntreag[ va fi recunoscut[. Desigur, ideea c[ adev[rul va triumfa
este un principiu de la care nu putem abdica. Dar timpul trece
=i acest crez devine, parc[ din ce ]n ce mai ]ndep[rtat. Se transform[ ]n iluzie… Cei ce au tr[it acele orori s]nt tot mai pu\ini…
Ne privesc din fotografii. Chiar =i copiii lor au murit sau au
]mb[tr]nit. Unii au ajuns s[ spun[ c[ prea mult „batem moneda“ pe acest subiect, prea ne complacem =i ne pl]ngem. }n fond
istoria armenilor a mers ]nainte. Avem o \ar[ independent[ =i
viitorul este plin de speran\[. Acele crime din 1915 pot fi prescrise? Desigur 24 aprilie poate s[ r[m]n[ o zi de aducere aminte
=i poate c[ este suficient at]t! Sper s[ gre=esc dar de multe ori
tr[iesc cu impresia c[ aceast[ zi de comemorare a ]nceputului
dramei armenilor este, pentru unii, doar o obliga\ie. Numai cei
ce au tr[it sau au avut ]n familie neamuri ucise mai simt cu
adev[rat importan\a acestei zile. Pl]ng cu lacrimi care nu s-au
uscat pe obraji. Pentru ei 1915 nu a fost o iluzie. +i nu pot crede
c[ adev[rul pe care-l strig[, at]t c]t mai pot, va r[m]ne necondamnat. Din p[cate at]tea =i at]tea crime ce au urmat genocidului s[v]r=it ]mpotriva armenilor au demonstrat tocmai acest fapt:
dac[ gre=elile istoriei nu s]nt condamnate risc[m s[ gre=im la
nesf]r=it. Am intrat ]n secolul XXI =i crimele continu[ iar genocidul nu este, din p[cate, doar un termen r[mas ]n dic\ionare.
Noi armenii avem datoria dar =i obliga\ia, chiar dac[ supravie\uitorii din 1915 vor fi tot mai pu\ini, s[ credem ]n izb]nda
noastr[. Unele na\iuni au ]n\eles sensul luptei pe care o ducem
=i poate c[ ziua ]n care iluzia va deveni realitate nu este departe.
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LA DOUĂ SĂPTĂMÎNI

(continuare ]n pagina 3)

Fotografie pus[ la dispozi\ie de fiica ei,
Vanu= Neam\u

noii veni\i est-europeni <intr[ peste r]nd> =i s]nt primi\i
]n UE, ]n timp ce Turcia, cel mai vechi candidat la
aderare (]nc[ din 1963), este l[sat[ ]n continuare la u=[.
Cea mai grea palm[ pentru Turcia a fost primirea ]n UE
a Ciprului chiar =i neunificat, dar numai cu partea sa
greceasc[ =i f[r[ Republica Turc[ a Ciprului de Nord,
ceea ce a ]nt[rit convingerea Ankarei c[ Uniunea ar fi
un club exclusivist de \[ri cre=tine ce nu vor accepta niciodat[ aderarea Turciei pentru
simplul motiv c[ ar fi o \ar[
musulman[. S-a v[zut ]n mod
limpede c[ turcii ]nc[ nu au ]n\eles c[ Occidentul =i Orientul
au ]ncetat s[ mai fie ni=te no\iuni strict geografice, c[p[t]nd
o ad]nc[ ]nc[rc[tur[ de civiliza\ie. Occidentul se termin[ acolo unde se termin[ civiliza\ia, ordinea, respectarea drepturilor individuale =i colective, inclusiv cele na\ionale.
Turcia crede c[ i se cuvine s[ intre ]n UE cu un genocid

TURCIA,
EUROPA
+I ARMENII

DOSAR
1915
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«Doamne Dumnezeule Iisus Hristoase, Tu izvor de mil[, d[ruitor al tuturor bun[t[\ilor, Tu fiu al Celui prea]nalt, miluie=te-m[,
ap[r[-m[ pe mine =i arat[-mi dragostea =i bun[tatea Ta. Prive=te
Doamne suferin\ele mele; iat[ inima-mi zdrobit[, apropie-te de
durerea mea, ascult[ chinurile mele f[r[ de leac =i ajut[-m[ s[
scap de toate restri=tile care m[ duc spre pierzanie.
Atinge cu al T[u har, r[nile =i durerile-mi toate; apropie-\i urechea cu duio=ie de suspinele-mi ]nl[crimate, ascult[ t]nguirea-mi
jalnic[, ce vine din ad]ncurile ad]nci ale morm]ntului meu; fie ca
glasul rug[tor al fiin\ei mele zdrobite, s[ ajung[ p]n[ la tronul T[u
cel ]nalt».
Grigor NAREKA|I
din Cartea Pl]ngerii, cap. LXIV

Constantin Viorel Trei femei armence, ]n 1915, ]n ajunul deport[rii spre
MIHAI Deïr es Zor. Prima din st]nga este Anig Vartanian.

Membr[ a NATO =i fidel[ aliat[ a Vestului ]n epoca
r[zboiului rece, Turcia aspir[ de patruzeci de ani s[
devin[ =i membr[ a Uniuniii Europene (UE). Primirea ]n
Uniunea European[ este v[zut[ de Turcia ca o r[splat[
pentru serviciile aduse intereselor militare occidentale
(]n special americane), r[splat[ care ar trebui acordat[
]n mod necondi\ionat. Ani la r]nd visul european al
Turciei a fost spulberat de
Grecia, \ar[ deja membr[ a
UE, care a blocat ]n mod constant apropierea dintre Turcia =i
Uniune, invoc]nd chestiunea cipriot[. Situa\ie foarte convenabil[ pentru occidentali care
nu au fost nevoi\i s[ insiste pe
dosarul kurd sau cel al persecu\iilor politice din Turcia =i au
putut poza ]n binevoitori fa\[ de
aspira\iile europene ale Ankarei, reu=ind ]n acest fel s[
nu zg]nd[re hipersensibilitatea na\ionalist[ a turcilor =i
s[-=i continuie =i dezvolte rela\iile de afaceri cu Turcia.
Sentimentele proeuropene =i orgoliul turcesc au
primit o grea lovitur[ atunci c]nd Ankara a v[zut cum

MEMORIILE
LUI
BATZARIA
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]nvierea Domnului - Icoan[ pe p]nz[ (a doua jum[tate a sec. XIX)
aflat[ ]n Catedrala armean[ din Bucure=ti

c[ a debutat prin eliminarea p[r\ii masculine – b[rba\ii au fost ]nrola\i de c[tre otomani
=i plasa\i ]n batalioane, mii dintre ei fiind
uci=i – femeia armean[
avea s[ fie transformat[ ]n obiectivul atrocit[\ilor kurzilor =i turcilor. Femeile, al[turi de
copii =i b[tr]ni au fost
silite s[-=i p[r[seasc[
ora=ele =i satele din
Anatolia, fiind trimise
la moarte ]ntr-un adev[rat convoi prin de=ert spre Eufrat, devenit „cimitirul acvatic
al armenilor“.

VONNEGUT
ªI TRAGEDIA
ARMENILOR

Vartan MARTAIAN
(continuare ]n pagina 8)

Cu 83 de ani întîrziere …

Fotografia pe care o reproducem al[turat a fost realizat[ acum
83 de ani, în 1920, la 5 ani dup[
masacre, la cererea Patriarhiei
Armene din Constantinopol, cu
scopul de a fi publicat[ în ziarele
timpului. Fotografia înf[\i=eaz[ o
imagine a urm[rilor genocidului:
doi copila=i orfani, sc[pa\i de la
moarte, unul din Trabezund cel[lalt din Erzinga care, dup[ cum
scrie ]n subsolul fotografiei, „au
b[ut din paharul amar al vie\ii“.
Fotografia ne-a fost pus[ la
dispozi\ie, toamna trecut[, de Vahan Margosian, unul din cei doi
orfani din fotografie, cel din dreap-

ta. Din nefericire, acum 3 luni el
a trecut în nefiin\[ la vîrsta de 95
de ani, iar noi nu am fi putut g[si
un moment mai potrivit pentru a-i
onora memoria decît acum, cu ocazia zilei de 24 aprilie. Reversul
fotografiei con\ine o însemnare
foarte semnificativ[ f[cut[ cu ani
în urm[ de Vahan Margosian, unde
putem citi: „Aceast[ fotografie
valoreaz[ pentru mine mai mult
decît o comoar[, 1934-II-15“.
+i într-adev[r, fotografia aceasta
a reprezentat comoara vie\ii sale,
c[ci ea reprezenta singura leg[tuEdvard JEAMGOCIAN
(continuare ]n pagina 3)
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POLITICA +I GENOCIDUL
Mai ]nt]i s[ definim termenii
pe care ]i ]ntrebuin\[m spre a
evita confuziile at]t de dorite de
unii sau al\ii. Politica este ]nsu=i
via\a iar via\a este un lan\ de
decizii. Orice decizie luat[ este
un gest politic, inclusiv decizia de
a prefera =i cump[ra un anumit
detergent. Pentru spiritele mai
]nguste no\iunea de politic[ s-ar
restr]nge la activitatea guvernelor. Dar chiar =i a=a, guvernele,
ca unele ce administreaz[ ]ntreaga activitate economic[, social[
=i cultural[ a unei \[ri, se implic[
profund ]n via\a personal[ a
fiec[ruia =i ]n acest fel exclud
dezinteresul (sau interesul diminuat) fa\[ de politic[ a insului care
face p]n[ la urm[ obiectul acesteia. A=adar propagarea ideii de
diminuare a aten\iei cet[\eanului
fa\[ de actul politic nu poate fi
determinat[ dec]t de un interes
manifest care are ca scop prostirea lui =i anihilarea activit[\ii civice a acestuia desigur atunci c]nd
nu e vorba de simplism (<sancta
simplicitas>). Publica\ia <Ararat>
,dup[ o perioad[ ]n care, din varii
motive, a prezentat mai slab via\a
politic[ a tinerei Republici Armenia, ]n ultima vreme, folosind
cu promptitudine materialele publicate ]n presa din Armenia
(<Azg>, <Aravot>, <Erkir> =i altele) precum =i cele din diaspora
(<Jamanag>, <Marmara>, <A=harh>, <Asbarez>, <Nor Or>, <Jahakir> <France-Armenie>, <Armenian International Magazine>
=i altele) \ine la curent pe cititori
cu mersul vie\ii politice din patrie
prezent]nd aspectele sale luminoase sau umbrite, dup[ caz. }n
acest fel publica\ia ]=i face datoria
fa\[ de cititor rup]nd total cu tradi\ia presei predecembriste care
era cunoscut[ prin obiceiul ei de a
ocoli sau ignora cele mai evidente
evenimente din ra\iuni de secretomanie galopant[ generalizat[ =i
cosmeticofilie paroxistic[ acut[.
(S[ ne amintim de cutremurul din
1977 care fost anun\at pe posturile de radio =i TV cu c]teva ore
mai t]rziu, dup[ ce s-a primit
aprobarea de la <cabinetul 1>!)
Or numai privind adev[rul ]n fa\[
exist[ =ansa de a eradica aspectele care bareaz[ ie=irile din impas. Pentru cititorii no=trii fideli
este desigur jenant[ ]n=irarea
acestor adev[ruri banale, dar pentru c[ mai exist[ voci care se exprim[ public de pe pozi\ii arhaice
am \inut s[ revenim cu aceste
observa\ii.

ARARAT

Nu este ]nt]mpl[tor c[ din
r]ndurile acestor voci fac parte =i
cei care s-au <plictisit> s[ citeasc[
materiale pe tematica Genocidului. Aici lucrurile s]nt mai grave.
Mai ]nt]i este vorba de Genocidul
]n general,ca fenomen universal.
Apoi este vorba de cel din 1915.
S[ le lu[m pe r]nd. Oricum, parafraz]nd un om politic din secolul
XX, trebuie s[ spunem celor care
astup[ urechile c]nd aud aceast[
tem[: <S-ar putea s[ nu te intereseze Genocidul, dar Genocidul se
intereseaz[ de tine!>
Problema Genocidului a devenit de o acut[ actualitate. Chiar
=i =tirile din ziarele de diminea\[
o dovedesc. Ce este altceva r[zboiul care a avut loc ]n Irak, dec]t
teama de un posibil nou Genocid?
Pe l]ng[ implica\iile economice =i
politice inerente ce decurg. Cine
nu-=i aduce aminte de ororile
transmise pe posturile TV cu pu\ini ani ]n urm[ =i cadavrele tutsilor plutind pe fluviile africane din
Ruanda? Transmise desigur f[r[
aprobarea celor c[rora <nu le
plac> realit[\ile. Dar ispr[vile lui
Pol Poth ]n Cambogia ce au fost,
nu Genocid calificat? Sau ce a
fost m[celul din Sumgait? Or ispr[vile unora =i altora ]n Kosovo?
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s-a ]nt]mplat de altfel =i ]n 1915
de exemplu.
Problema Genocidului a intrat
]n ultima vreme ]n vizorul unor
grupe de studiu, a=a cum am ar[tat mai ]nainte, datorit[ gravit[\ii
crescute de puterea =i eficien\a
mult sporit[ a armelor moderne
tot mai sofisticate =i mai u=or de
m]nuit. Dar acest subiect, fiind o
activitate a omului, ]n mod inerent are numeroase fa\ete =i implica\ii. Ca atare, profesorul J. M.
Rummel din SUA, s-a aplecat
asupra acestei teme plas]nd-o
]ntr-un context mai larg =i anume
acela a fondului de violen\[ ca o
component[ deviant[ a unei tipologii umane. El studiaz[ fenomenologia genocidar[ sub inciden\a
aspectelor psihologiei sociale,
abord]nd filozofia =i teoria conflictelor =i violen\ei. Definind fenomenologia social[ sub inciden\a unei teorii originale a <c]mpului sociocultural =i psihologic>
oper]nd cu no\iuni ca percep\ia
intergrupal[, conflictele latente,
precum =i alte structuri ale societ[\ii =i naturii umane, ]n scopul
stabilirii ecua\iilor comportamentale sociale, Rummel folose=te no\iunea de <democid>. Oricum am
denumi fenomenul, el are ca baz[
st[rile conflictuale bazate pe intoleran\a fa\[ de diferen\[, privit[
ca o inferioritate ce trebuie eliminat[ =i lichidat[ de cei care de\in
puterea la un moment dat.
Analiz]nd fenomenul de Genocid, autorul american Zuckerman propune o analiz[ psihologic[, istoric[, medical[, biologic[, =i nu ]n ultimul r]nd educa\ional[ a fenomenului. Concluzia
lui rezid[ ]n propunerea de a se

apt s[ previn[ din timp st[rile de
<pregenocid> adic[ acele tendin\e
care s]nt apte de a declan=a ireparabilul.
Politica este str]ns legat[ de
fenomenul de Genocid =i pe
agenda guvernului de la Erevan,
care a ini\iat o ofensiv[ pentru
recunoa=terea Genocidului ce a
avut loc ]n 1915. Nu se poate
spune c[ nu s-au inregistrat succese: Fran\a, Rusia, Italia =i alte
\[ri au recunoscut oficial Genocidul. Dar SUA =i Anglia, m]nate
de interesele petroliere au am]nat
aceast[ problem[ sine die. +i totu=i au mai fost =i alte efecte.
Turcia, observ]nd progresul Armeniei, ]ncet dar sigur, ]n aceast[
direc\ie, a introdus ]n programa
sa de ]nv[\[m]nt studiul genocidului anti-(armean, grec, nestorian), recunosc]nd implicit o realitate pe care s-a silit decenii
de-a r]ndul s-o treac[ cu for\a sub
t[cere. Este adev[rat c[ aceast[
program[ propag[ punctul de
vedere actual al guvernului turc
de justificare a celor ]nt]mplate ]n
anii 1915-1920 =i dup[. Dar de la
<nu a fost nimic!> la <s[ v[ spunem noi cum a fost> este un pas,
zicem, important.
Toate aceste probleme s]nt prea
importante pentru noi ca s[ ne
permitem s[ le ignor[m sau s[ le
acord[m un spa\iu de complezen\[. Cine nu are nici o pic[tur[ de
s]nge v[rsat[ de str[bunicii s[i ]n
nisipul din Deïr-es-Zor nu va ]n\elege niciodat[ esen\a problemei
Genocidului. Cine nu se mai consider[ c[ purcede de la r[d[cinile
]nfipte ]n Masis (acum dup[ vreo
85 de ani, a=a cum o fac ai mei
dup[ 1000 de ani) nu va fi interesat de ce se ]nt]mpl[ ]ntr-o \ar[ ]ndep[rtat[ de care nu
se simt lega\i. La
care se adaug[ tabula rasa ]n materie de cultur[ na\ional[, datorit[ marelui hiatus =colar predecembrist =i a lipsei de interes ]n
consultarea tip[riturilor ]n materie
care totu=i au mai
ap[rut de c]tva timp.
O s[ spune\i c[
vorbim de cei pu\ini la num[r. Dar
oric]t ar fi de mare
un <butoi de miere>
el tot trebuie p[zit.
Nu-i a=a?

Dar iat[ se g[sesc unii care caut[
s[ =tearg[ sau s[ atenueze din memoria omenirii realitatea Holocaustului de sorginte nazist[. Termen prescurtat din germanul <nazionalismus>. Precizare necesar[
ca s[ reamintim c[ genocidurile
apar de obicei pe terenul exacerb[rii diferitelor na\ionalisme. Or iat[ c[
la orizontul istoriei se
i\e=te amenin\area unor
confrunt[ri ]nfrico=[toare iar dosarul Irak
ar putea fi doar o prefa\[. +i s[ nu apel[m la
amintirea istoriei pentru a trage ]nv[\[mite
pentru prezent? De ce
ni se sugereaz[ aceast[
lobotomie? Cine =i ce
are de c]=tigat? Cititorul ]n nici un caz nu.
}n lume, ]n \[rile
importante, SUA, Rusia, Fran\a, Anglia, Israel, Italia exist[ =i
func\ioneaz[ funda\ii
=i Institute de Cercet[ri =i Studii ale problemelor Genocidului.
Imagine din interiorul muzeului Genocidului de la Erevan
+i asta f[r[ aprobarea
celor c[rora <nu le
place> subiectul. Se \in congrese preda ]n =coli materia <Genocid>
Arpiar SAHAGHIAN
=i simpozioane, se public[ reviste cu scopul de a preg[ti personalul
dedicate subiectului, se tip[resc
Rapoarte de pres[
c[r\i, chiar recent la noi, Institutul
European de la Ia=i a tradus =i
publicat anul trecut un volum pe
aceast[ tem[ av]nd ca autor pe
prestigiosul Yves Ternon. De ce?
Pentru c[ o dat[ cu proliferarea
mijloacelor (nu am spus doar
<armelor>) de distrugere ]n mas[
pericolul mondial a crescut
Istanbul - Pe 24 Aprilie 1915, crema intelighen\iei armene occiamenin\[tor. Este ceea ce atrage
dentale din Istanbul includea 195 de scriitori, 165 de pictori, 55 de
aten\ia Zuckerman, autorul unei
documentate lucr[ri publicate pe
compozitori - incluz]ndu-l pe Komitas Vartabed, 340 de doctori, farinternet, unde se arat[ cum ]n
maci=ti =i denti=ti, 175 de profesori, 170 de avoca\i =i arhitec\i.
]ntreg secol XX, num[rul perPrintre cei asasina\i se g[seau poe\i armeni de talie mondial[ ca
soanelor ucise ]n ac\iuni genociKrikor Zohrab, Daniel Varujan, Yeruhan, Siamanto (Adom Yerjadare dep[=e=te cu mult cel al pernian), Rupen Zaratarian, Melkon Gurjian, Rupen Sevag, Arda=es
soanelor c[zute pe c]mpurile de
Harutunian, =i Dikran +ugurian.
lupt[. +i, lucru ce trebuie subliniTo\i au fost aresta\i ]n mod arbitrar, f[r[ nici un motiv sau manat, ac\iunile genocidare au fost
dat,
=i trimi=i ]n exil ]n Anatolia unde au fost executa\i unul c]te unul
totdeauna g]ndite, preg[tite, planide
c[tre
jandarmii turci. Numai Komitas a fost cru\at, pentru a-=i
ficate =i executate de guverne afladuce mai t]rziu via\a-i distrus[ la Paris ]n tratamente psihiatrice lipte la conducerea statelor, ]mpotrisite de succes.
va propriilor cet[\eni. A=a cum

Crema conducerii
intelectualit[\ii armene
este asasinat[
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Premii  Premii  Premii  Premii  Premii  Premii  Premii
Avem bucuria =i pl[cerea
s[ scriem pentru a nu =tiu c]ta
oar[ despre meritele unor
cona\ionali de-ai no=tri care fac
cinste \[rii ]n care s-au format
=i au activat dar =i comunit[\ii
de care s]nt at]t de lega\i.
Este ]n primul r]nd vorba
de valoare dar =i de oameni
care cu trud[ =i dragoste
pentru munca lor au l[sat
urme ]n domeniile unde s-au
f[cut remarca\i.
Prof. univ. dr. Bergi A=gian
sau pianistul Harry Tavitian =i
excep\ionalul arbitru
interna\ional Varac Pelenghian
s]nt numai trei exemple
recente despre care scriem ]n
acest col\ de pagin[ cu prilejul
conferirii unor premii.
Ne al[tur[m =i noi celor
trei premia\i felicit]ndu-i at]t
din partea Uniunii Armenilor c]t
=i din partea redac\iei noastre.

Bergi A=gian
La 4 aprilie a.c. prin decret
preziden\ial pre=edintele Rom`niei a conferit domnului prof.
univ. dr. Berdj A=gian Ordinul
na\ional Serviciul Credincios ]n
grad de Cavaler. Acest ordin a
fost conferit profesorului A=gian
pentru contribu\ia remarcabil[ pe
care a avut-o la promovarea =tiin\elor medicale din Rom`nia precum =i pentru ]ntreaga activitate
didactic[ =i =tiin\ific[.

Varac Pelenghian
Prin decret preziden\ial pentru
performan\ele sportive remarcabile, pentru preg[tirea =i asigurarea condi\iilor necesare ob\inerii
unor rezultate sportive deosebite
domnului Varac Pelenghian fost
arbitru interna\ional de handbal i-a

fost conferit[ Medalia na\ional[
Pentru Merit clasa a III-a. (M.S.)

Harry Tavitian
Recent, Societatea Rom`n[
de Radiodifuziune a organizat, ]n
Studioul <Mihail Jora>, Gala Premiilor de Jazz – o manifestare care
a reunit cei mai valoro=i jazz-meni
ai momentului din Rom`nia. Ei au
fost recompensa\i pentru activitatea deosebit[ din anul 2002, Harry Tavitian a primit <Premiul
special al juriului>.
Emisiunea <Colec\ia de jazz>
de pe canalul Radio Rom`nia Muzical difuzeaz[, ]n fiecare duminic[, p]n[ la 11 mai un serial ce
cuprinde fragmente ]nregistrate
]n concert, precum =i opinii ale
participan\ilor la Gala Premiilor
de Jazz. (M.K.)

Caragiale ]n limba armean[
De=i am primit
cu ]nt]rziere revista
de literatur[ Karun
(nr. 12/2002) ce apare la Erevan ne face
pl[cere s[ consemn[m consacrarea unui
num[r de 15 pagini
marelui dramaturg
Ion Luca Caragiale
de la a c[rui na=tere
s-au ]mplitit anul trecut 150 de ani. Textul introductiv este
semnat de Agop Arachelian pre=edinte al
Asocia\iei ArmeniaRom`nia care scrie
=i de prietenia dintre
marele dramaturg =i
ziaristul Vartan Mestugian cel ce a fondat revista Ararat. }n
continuare s]nt prezentate, ]n traducere
]n limba armean[

Re\ete de Pa=te
Cu ocazia venirii Sfintelor
S[rb[tori de Pa=ti ne-am g]ndit c[
ar fi interesant =i folositor s[ v[
prezent[m c]teva re\ete de m]nc[ruri specific armene=ti.
Datorit[ amabilit[\ii doamnei
Siran Nevruzian am ales special
pentru dumneavoastr[ dou[ dintre
re\etele specifice de Pa=te din buc[t[ria armeneasc[. Una dintre
ele se nume=te <Harisa> =i provine din zona Musa Dagh.

Dup[ aceea se scoate carnea, se
dezoseaz[ =i se taie ]n buc[\i mici.
3) }n apa ce a r[mas punem
carnea dezosat[ ]mpreun[ cu arpaca=ul =i se las[ la foc mic s[
fiarb[. }n timpul fierberii este necesar s[ se amestece periodic cu o
lingur[ de lemn p]n[ scade apa =i
fierbe arpaca=ul.
Se serve=te cald ]n farfurie, pe
deasupra pun]ndu-se o bucat[ de
unt.

Tavá-Kebab
armenesc

Ingrediente:
- 1 kg de carne de miel gras
- 3 cepe mari
- 4 ou[
- sare
- piper

Harisa

Ingrediente:
- 1 pui mare =i gras sau 1 kg
de carne de miel (tot gras)
- ½ de kg de arpaca= alb
- unt
- sare
Mod de preparare:
1) Se cur[\[ arpaca=ul =i se
pune ]n ap[.
2) }ntr-o oal[ mare se pune
carnea cu mult[ ap[ =i pu\in[ sare
=i se las[ s[ fiarb[ la foc mic (3-4 h).

Mod de preparare:
Se ia carnea de miel, se dezoseaz[ =i se toac[ cu 2 cepe. Se
adaug[ un ou, sare =i piper. Toate
acestea se amestec[ bine iar apoi
se formeaz[ buc[\i de 50-100 g
dup[ dorin\a fiec[ruia, li se d[ form[ de mici =i apoi se pr[jesc ]n ulei.
Se serve=te pe o farfurie mare,
iar peste carne se pune omlet[
(din 3 ou[), iar de jur ]mprejur se
aranjeaz[ ceap[ crud[ t[iat[ felii.
Este de preferat ca cele dou[
m]nc[ruri s[ se serveasc[ cu vin
ro=u.
V[ dorim poft[ bun[!

schi\ele Five O’Clock, Lan\ul
sl[biciunilor =i Amici. Traducerile au fost realizate de Agop Arachelian =i Manuk Manuchian.
Schi\ele s]nt ilustrate cu gravuri
de epoc[ reprezent]nd Bucure=tiul
(1868) Teatrul Na\ional (1860),
Hanul lui Manuc (1841) =i Turnul
Col\ei la 1853.

Integrare
European[ la Ia=i
}n perioada 15-19 aprilie la
Ia=i a avut loc seminarul cu tema
<Integrare european[ =i interculturalitate> organizat de Comunitatea Italian[ din Rom`nia. Prelegeri interesante cum ar fi <Dimensiunea cultural[ a integr[rii
europene a Rom`niei =i impactul
asupra grupurilor etnice>, <Modalit[\i concrete de promovare a
identit[\ii etnice ]n contextul integr[rii europene> sau <Dimensiunile identit[\ii culturale ale tinerilor apar\in]nd grupurilor etnice> sus\inute de sociologi de la
Universitatea Al. I. Cuza din Ia=i
au st]rnit interesul participan\ilor.
Grupul \int[ al seminarului, adic[
tinerii apar\in]nd minorit[\ilor na\ionale din Rom`nia au con=tientizat ]nc[ o dat[ c[ de fapt s]nt
cet[\eni europeni ]ntr-o lume ]n
care nu exist[ nici o \ar[ <absolut
na\ional[> ]n care toat[ popula\ia
s[ vorbeasc[ aceea=i limb[, s[ aib[
aceea=i origine etnic[ sau aceea=i
credin\[ religioas[. Concluziile au
fost la r]ndul lor eficiente, participan\ii ar[t]ndu-se ]ngrijora\i de
sc[derea num[rului de cet[\eni
apar\in]nd minorit[\ilor na\ionale, de ]mb[tr]nirea acestora, de
asimilare care duce ]n final la dispari\ie. Totu=i, ]n contextul integr[rii europene tineretul minoritar din Rom`nia, trebuie s[ ]=i aib[
rolul s[u, s[ contribuie la men\inerea specificului etnic. Pe scurt,
acestea au fost problemele abordate ]n cadrul acestei ]nt]lniri, =i
nu ]n ultimul r]nd, condi\iile excelente oferite de Comunitatea
Italian[ din Rom`nia, au contribuit la buna desf[=urare a seminarului care s-a dovedit a fi
mai mult dec]t interesant.
Din partea Uniunii Armenilor
au fost prezen\i Cezarina Dragomirescu =i Eduard Antonian care
au sus\inut scurte prelegeri despre
Comunitatea armean[ din Rom`nia.
(E.A.)
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… în ajutorul
popula]iei Irakului
Vace Arslanian a fost un armean n[scut =i crescut ]n Siria =i care a
emigrat ]n 1975 ]n Canada, la Montreal. El a fost reprezentantul Crucii
Ro=ii Canadiene ]n Bagdad, =i responsabil cu logistica tuturor opera\iilor Crucii Ro=ii Interna\ionale ]n Irak. R[m[sese unul dintre cei 6
reprezentan\i ai acestei organiza\ii interna\ionale ]n Bagdad.
La ]nceputul ostilit[\ilor din Irak, Arslanian a fost sf[tuit s[ se re]ntoarc[ ]n Canada dar el a preferat s[ stea ]n Bagdad, ca s[ poat[ s[
ajute popula\ia ora=ului, victimile nevinovate ale acestui conflict.
}n ziua de 8 Aprilie, 2003, ma=ina pe care o conducea a fost prins[
]n mijlocul unor lupte de strad[, ]ntre trupele americane =i cele irakiene
ce ap[rau ora=ul. Ma=ina a fost lovit[ =i Arslanian a murit pe loc.
Vestea tragic[ a mor\ii lui Vace Arslanian a fost transmis[ de presa
=i televiziunea canadian[. Cu aceast[ ocazie, Robert Barnes, pre=edintele Crucii Ro=ii Canadiene, a declarat c[ <este o zi trist[ pentru ]ntreaga mi=care interna\ional[ a Crucii =i Semilunii Ro=ii =i ]n special pentru Crucea Ro=ie din Canada>.
La cele de mai sus, a= putea s[ adaug c[ moartea lui Vace Arslanian
a reprezentat =i pentru comunitatea armean[ o pierdere important[.
Lanis Anton +AHAZIZIAN
Toronto

Cu 83 de ani
întîrziere …
(continuare din pagina 1)

r[ cu patria sa, cu p[mîntul str[bunilor s[i. Vahan Margosian dup[
ce =i-a pierdut, la masacre, p[rin\ii, fra\ii =i sora, =i petrecut parte
din via\[ la orfelinatul Karaghiozian din Constantinopol, a g[sit
refugiu =i ocrotire pe p[mîntul
României la Orfelinatul Armean
de la Strunga.
Cei 198 de orfani, b[ie\i =i fete,
care au fost ad[posti\i timp de trei
ani la Orfelinatul de la Strunga
(1923-1926), au fost primi\i în
România cu bra\ele deschise =i
datorit[ îngrijirii p[rinte=ti =i educa\iei primite ei au reu=it s[ se
integreze în comunit[\iile armene
din lume =i s[ devin[ oameni de
valoare ai na\iei lor.
Merit[ ca de acest Aprilie 24
s[ ne aducem aminte =i s[ onor[m memoria tuturor acelor dasc[li ai Orfelinatului Armean de la
Strunga care au îngrijit =i educat
cu abnega\ie acei orfani s[rmani

ad[posti\i pe p[mîntul ospitalier
al României: Sarkis Sren\ K[l[gian, Siranu= Sren\ K[l[gian, Eliz
Sren\, Alexandr Giulbenkian, Levon +atrian, Zareh Bâlbul Baronian, N=an Maganian, Zaruhi Maganian, Gurghen Gianikian, Lusaper Ciadrgian, Baruir Levonian,
Hacig Eganian, Sirag C[scanian,
Sarkis Ghiozirian, Nazaret, H. Tocatlian, Martiros, Hagop B[zdighian, Dr[gan =i medicii Aram
Salpi Sahaghian, Sarkis Suren
Uzunian, Hovsep Der Stepanian.
Iat[ deci c[ acest[ fotografie
îng[lbenit[ de vreme vine cu o
întîrziere de 83 de ani s[-=i îndeplineasc[ misiunea pe care o avusese: s[ fie publicat[ =i s[ demonstreze lumii întregi c[ genocidul
împotriva armenilor a e=uat =i c[
armenii au supravie\uit!
Edvard JEAMGOCIAN

Femeia armean[
victim[ a genocidului
(continuare din pagina 1)

Pe drum solda\ii turci =i criminalii kurzi au atacat femeile,
supun]ndu-le violului. Nu a existat nici o excep\ie: femei gravide, fete,
bunici. Femeile tinere erau scoase din grupul deporta\ilor =i aduse ]n
stare de sclavie sexual[ pentru trupele turce=ti sau pentru haremurile
liderilor kurzi. Inevitabil ele s-au ]mboln[vit, contact]nd sifilis =i
gonoree. }n momentul urm[tor, la Bitlis, fetele armence erau executate
din ordinul comandantului ora=ului pentru „epuizarea for\ei vitale a
armatei otomane (infect]nd)... copiii Vaterland-ului“. Astfel femeia
armean[ a devenit victima lipsit[ de ajutor, c]teva =i-au g[sit sc[parea
trec]nd, aparent, la islamism sau fugind, iar altele s-au sinucis. M[rturii
ale atrocit[\ilor la care au fost supuse armencele pot fi reg[site, printre
alte surse, =i ]n relat[rile lui Faiez-el-Ghocein sau ale lui Leslie A.
Davis, consulul american la Kharput. Acesta din urm[ scria „(...) C]nd
parcurge\i tab[ra de deporta\i, mamele v[ ]ntind copiii lor rug]ndu-v[
s[-i lua\i. De fapt, turcii au ales dintre ace=ti copii =i dintre tinerele fete
pentru a face din ele sclave sau mai r[u. +i-au adus cu ei p]n[ =i medicii
pentru a examina fetele cele mai interesante =i pentru a pune m]na pe
cele mai frumoase (...)“. A=adar femeia armean[, legatura dintre
str[vechea Armenie =i viitor, devenea victim[ a barbariei turce =i kurde
]ncurajat[ de dorin\a ideologilor panturanici de rena=tere a „p[m]ntului natal“, Turanul, prefigur]nd, totodat[, ceea ce avea s[ se ]nt]mple,
la o alt[ scar[, ]n preajma celui de-al doilea r[zboi mondial.
Constantin Viorel MIHAI

Uniunea Armenilor din Rom`nia
anun\[ c[ adresa de e-mail
la care pute\i scrie este:
uniunea_armenilor@aci.ro

Dosar
4 ARARAT
M{RTURII DESPRE EXTERMINAREA BATALIOANELOR
DE AMELE TABOURI (SOLDA|I-MUNCITORI ARMENI)
DE C{TRE ARMATA OTOMAN{ }N TIMPUL
PRIMULUI R{ZBOI MONDIAL
}n economia general[ a genocidului din
1915 formarea batalioanelor de „solda\imuncitori“ armeni a constituit unul din dispozitivele majore ale planului de exterminare turc. A opta dintre „Cele zece porunci“
– expresie folosit[ ]n mod curent de britanici pentru a denumi cele zece puncte ale
planului de exterminare a armenilor decis
de instan\ele ]nalte ale Junilor Turci ]n cursul
unei reuniuni secrete \inute la inceputul lui
ianuarie 19153 - declara c[ trebuie „ca to\i
armenii care fac parte din armat[ s[ fie extermina\i prin orice mijloace, aceast[ misiune trebuind s[ fie ]ncredin\at[ militarilor“4. Realizarea acestui punct din dispozitivul general de exterminare a armenilor a
fost cu at]t mai important[ cu c]t condi\iona
continuarea acestor opera\iuni. Dup[ lichidarea b[rba\ilor care puteau s[ poarte arme,
popula\ia armean[ devenea cu adev[rat o
prad[ u=oar[.
Metodele folosite de autorit[\ile turce
pentru aplicarea celui de-al optulea comandament s]nt cunoscute de toat[ lumea. Dar
p]n[ acum cuno=tin\ele noastre se sprijineau pe m[rturiile diploma\ilor sau ale misionarilor din \[rile aliate sau neutre, la post
]n provinciile otomane din Asia Mic[. Executarea celui de-al optulea comandament este
confirmat[ ]n mare parte de surse austriece,
germane, britanice =i americane5. Pentru regiunea Trabzon, consulul austriac, doctorul
Ernst Kwiatkoski, citeaz[, ]ntr-o depe=[ datat[ 4 septembrie 1915, un ofi\er turc care
i-a m[rturisit c[ solda\ii armeni afecta\i ]n
amele tabouri ]n aceast[ regiune au fost
executa\i aproape de Hamziköy6. Celelalte
m[rturii concord[, fie c[ e vorba de batalioanele de la Erzerum, a c[ror soart[ este
descris[ de c[tre vice-consulul german
Scheubner-Richter7, fie de cele din provincia Van, de care s-a ocupat Khalil, lucru
atestat de doctorul William Shedd, un mi-

sionar american8, =i de mul\i al\ii. C]t despre
metoda folosit[ pentru a lichida recru\ii
armeni, ea poate fi reg[sit[ ]n rezumat ]n
m[rturia elve\ianului S. Zurlinden, care face
aluzie la activit[\ile solda\ilor din Divizia
52 comandat[ de Khalil Pa=a: „Grupuri de
„Informa\iile de mai jos mi-au fost oferite de Khatceadur Nechantadjian, din Cezareea, al c[rui tat[ se numea Krikor. Au
fost transcrise fidel de domnul Garabet
Kaprielian.“
Se fac cinci ani de c]nd, ]n perioada
mobiliz[rii generale, am fost ]ncorporat ca
soldat ]n Armat[ I15 a lui Khalil Bey. Cinci
luni mai t]rziu, am fost trimi=i din Constantinopol ]n Persia prin Mosul16. Dup[ c]teva
lupte ]n Persia au ]nceput totu=i s[ ne ]ntoarc[ spatele, sub pretextul c[ armenii din
Iran fugeau spre Rusia. Am fost dezarma\i
=i f[cu\i s[ ]ndeplinim munci de animale
de povar[, ca prizonierii. Dup[ aceea, am
fost trimi=i la Van. Dar ]ntruc]t ora=ul Van
fusese evacuat17 am plecat la Guever/Kavar18. Acolo au ]nceput s[ masacreze armenii19. Din trei sute cincizeci de oameni
c]\i eram, disp[reau dou[ sau trei persoane
]n fiecare zi, sub supravegherea gardienilor
no=tri, sub pretextul c[ am fi vrut s[ fugim
]nspre Van20. Am suferit tot felul de =icane
din partea lor. Am ajuns din Persia la Bitlis,
]nfometa\i =i goi. C]nd am ajuns la Seghert/Siirt21, am constatat c[ ]ncepuser[ s[

An de an, ]n a doua jum[tate a lunii aprilie, armenii din diferite col\uri ale
lumii comemoreaz[ ziua de 24, cifra simbol a genocidului la care a fost supus[
aceast[ na\ie cu aproape un secol ]n urm[.
}n 1915 regimul Junilor Turci din Imperiul Otoman demara procesul de exterminare a popula\iei armene. Un ordin semnat de Talaat Pa=a, ministru de interne
=i creierul acestui genocid, men\ioneaz[ printre altele: „Guvernul a decis distrugerea tuturor armenilor tr[itori ]n Imperiu. Trebuie pus cap[t existen\ei acestora,
oric]t de criminale ar fi aceste m[suri, =i f[r[ a \ine cont de v]rst[, sex, sau considerente morale“ (publicat pentru prima dat[ ]n London Daily Telegraph, din
Memoriile lui Naim Bey).
Procedura de anihilare urma un tipar stabilit la nivelul administra\iei centrale. Jandarmii de pe ]ntreg teritoriul Turciei trimiteau la moarte scriitori, poe\i
=i liderii comunit[\ilor locale cu excep\ia celor din Constantinopol =i Smirna
(unde, datorit[ prezen\ei unui mare num[r de martori oculari str[ini, ordinele au
fost s[ se „aplice m[suri mai bl]nde“). Dup[ aceasta, b[rba\ii ]n putere erau mobiliza\i ]n batalioane de munc[ for\at[, a=a numitele amele tabouri, fiind pu=i s[
sape =an\uri, dup[ care erau ]mpu=ca\i. }n cele din urm[, femeile, copii =i b[tr]nii,
sub pretextul „reloc[rii“, ]n vederea ]nt]lnirii cu b[rba\ii, erau trimi=i ]n mar=uri
for\ate prin de=ertul sirian. Ambasadorul american Henry Morgenthau a protestat
vehement ]mpotriva m[surilor la care erau supu=i ace=ti oameni nevinova\i; unul
din rapoartele sale men\ioneaz[: „pot fi v[zu\i merg]nd ]n=irui\i ]n sus =i ]n jos ]n
fiecare vale =i de-a lungul tuturor mun\ilor“. Misionari americani, negustori germani =i oficiali militari trimiteau rapoarte conform c[rora, numai ]n primele =ase
luni, peste 1,2 milioane din cele 2,1 milioane de locuitori fuseser[ for\a\i s[ ia
parte ]n aceste procesiuni pe „drumul iadului“. Odat[ cu sc[derea num[rului
barba\ilor ]n putere, restul deport[rilor s-au desf[=urat cu pu\in[ rezisten\[.
Despre formarea batalioanelor de munc[ for\at[ afl[m din =ase m[rturii
zguduitoare1, pe care revista „Ararat“ le public[ ]n premier[ ]n Rom`nia.
Al[tur[m =i dou[ scurte materiale extrase din „Enciclopedia genocidului“2, texte
care explic[ alegerea datei de 24 aprilie ca zi de comemorare a genocidului.
O.V.S.
la optzeci la o sut[ de oameni au fost ]ndep[rtate, izolate, ]nconjurate de solda\i =i ofi\eri turci =i lichidate cu focuri de arm[ sau
cu baioneta... Nu mai e nici urm[ de m[rturie ]n ceea ce prive=te aceste fapte, nici
urm[ de anchetare a asasinilor acestor solda\i armeni c[rora le-au fost luate ]n prealabil ]nsemnele =i uniforma =i care au fost
redu=i la condi\ia de simplii muncitori“9.
}n general putem s[ rezum[m cronologic procesul de constituire al amele tabouri
dup[ cum urmeaz[: 1. ]nrolarea ]n r]ndurile
armatei otomane, ]ncep]nd cu 3 august
1914, a tuturor b[rb[\ilor cu v]rste cuprinse
]ntre 20 =i 45 de ani10; 2. retragerea solda\ilor armeni care luptau pe frontul caucazian ]ncep]nd cu decembrie 1914; 3. dezarmarea acestora ]n ianuarie 1915; 4. integrarea solda\ilor armeni ]n faimoasele amele
tabouri. Astfel, la ]nceputul lui februarie
1915, nu mai exista practic nici un soldat
armean sub arme pe frontul din Caucaz11.
}n paralel cu depe=ele diplomatice pe
care tocmai le-am pomenit, exist[ c]teva
m[rturii scrise de pu\inii solda\i armeni
care au sc[pat soartei rezervate b[rba\ilor
aduna\i ]n aceste batalioane. Ele s]nt cu at]t

mai pre\ioase cu c]t ne descriu din interior
lichidarea acestora. Transcrise la Alep din
1918 ]n 1920 de Aram Andonian – el ]nsu=i
deportat ]n 24 Aprilie 1915 =i evadat ]n
mod miraculos –, aceste documente, redactate ]n armene=te =i ast[zi conservate ]n fondurile Arhivelor Andonian de la Biblioteca
Nubar a UGAB12 nu au fost exploatate p]n[
]n prezent, cu at]t mai pu\in traduse.
Cele =ase m[rturii pe care le prezent[m
]n continuare13 nu trateaz[, bine]n\eles, dec]t
despre o parte infim[ din batalioanele armene. Ele ne permit totu=i, prin diversitatea locurilor la care se refer[, s[ apreciem
tratamentele diferite aplicate solda\ilor armeni de autorit[\ile civile =i militare turce
]n regiunile Van, Bitlis =i Siirt aflate sub
controlul lui Khalil, unchiul Ministrului de
r[zboi Enver (m[rturiile nr. 1 =i 2 ale lui
Khatceadur Nechantadjian =i Levon Kabassakalian), din Kharput/Kharpert (m[rturia nr. 3 a solda\ilor ascun=i sub nume
turce=ti), din Sebasta =i din ]mprejurimi
(m[rturiile nr. 4 =i 5 ale doctorului Aram
Zarzavatian =i ale episcopului Knel Kalemkiarian) =i, ]n sf]r=it, din provincia Zor
din de=erturile siriene (m[rturia nr. 6 a lui

Cetele lui Khalil Bey
(din m[rturiile adunate de Aram Andonian)
=i lichideze =i s[ ard[ armeni. La sosirea
noastr[ la Bitlis, toat[ popula\ia ora=ului
tr[ia, dar toate satele din ]mprejurimi fuseser[ incendiate =i erau ]n ruin[. Dou[ zile
mai t]rziu, sub pretextul c[ voiau s[ g[seasc[ me=teri, au adunat toat[ popula\ia
armean[. }n ceea ce ne prive=te, dup[ ce
ne-au ]nregistrat cu me=te=ugurile respective, ne-au predat comandantului jandarmeriei, care ne-a ]nchis sub supravegherea karakol-ilor. Era dificil s[ supravie\uie=ti
]ntr-un asemenea loc imposibil. Nu ne distribuiau solda timp de trei-patru zile, astfel
]nc]t ne g[seam ]ntr-o situa\ie insuportabil[. Nu mai r[m[seser[ ]n ]nchisoare dec]t
132 din 350 de persoane, c]\i eram la plecare. Ne-a vizitat Boghos Effendi, medicul
militar, care era originar din Van; i-am spus
]n ce situa\ie ne aflam. El a reu=it s[ ne
scoat[ din locul acela blestemat =i s[ ne

aranjeze transferul ]n alt[ parte. Au ]nceput,
mai mult sau mai pu\in, s[ ne dea sold[.
}n vremea aceea, armenii din Bitlis se
ascundeau. Guvernatorul din Van, Djedved
Pa=a, =i comandantul diviziei noastre, Khalil Bey, au ordonat Guvernatorului din Bitlis s[ adune crainicii ca s[ ]i anun\e pe armeni c[ nu trebuie s[ se team[ de nimic =i
c[ pot ie=i la vedere. Guvernatorul se supuse =i armenii ie=ir[ din ascunz[torile lor.
De-abia ce ]=i deschiser[ magazinele, c[
toate pie\ele au fost ]ncercuite. }n ]nchisoare, li s-a ordonat s[ dezv[luie locurile ]n
care ]=i ascundeau chipurile armele =i bombele pe care le aveau, tortur]ndu-i pe ace=ti
neferici\i. Dup[ ce le-au luat banii, au ]nceput s[ le r[v[=easc[ locuin\ele. Ultimii oameni pe care i-au adunat apoi sub pretextul
c[ trebuiau s[ construiasc[ ]nt[rituri, au fost
to\i trimi=i cale de jum[tate de ora ]n afara

Aram Andonian ]nsu=i, care se afla atunci
la Alep).
F[r[ a r[spunde tuturor ]ntreb[rilor care
pot fi puse ]n leg[tur[ cu batalioanele,
aceste documente aduc preciz[ri importante sau confirm[ri ]n leg[tur[ cu perioada ]n care solda\ii armeni au fost dezarma\i: m[rturiile 1, 3 =i 4 situeaz[ dezarmarea lor ]nainte de ]nceputul deport[rii
restului popula\iei ]n jur de ianuarie-februarie 1915. Nu se =tie totu=i dac[ to\i solda\ii armeni au fost subiectul acestor m[suri. Nimic nu e mai pu\in sigur. Se pare mai
degrab[ c[ aceast[ decizie a vizat armenii
care luptau ]n diviziile care operau pe frontul caucazian sau ]n Persia, dar nu pe to\i
cei care se aflau ]n armatele care ap[rau
str]mtoarea Dardanele14.
Aceste m[rturii ne mai ar[ta =i c[ to\i
solda\ii-muncitori nu au fost trata\i ]n
acela=i fel, chiar dac[ soarta lor comun[ a
fost ]n cele din urm[ moartea. Se remarc[
]n acela=i timp, c[ anumite amele tabouri
au fost efectiv folosite la munci utile: lucr[ri de terasament pentru construc\ia de
drumuri, transportul bunurilor armenilor
confiscate de autorit[\ile otomane (m[rturiile 4, 5 =i 6) etc. Cu toate c[ au fost decima\i de tratamentele vitrege, malnutri\ie
sau execu\ii incipiente, aceste batalioane
au r[mas uneori opera\ionale p]n[ ]n iunie
1916, adic[ cu mult dup[ terminarea deport[rilor. Au suferit ]n acel moment consecin\ele consemnelor date la ]nceputul verii
1916 de Ministrul de interne, adic[ de a fi
elimina\i ]n de=ertul Siriei cele c]teva sute
de mii de oameni ajun=i la „destina\ie“ =i
putrezind ]nc[ ]n lag[rele de concentrare.
}n aceste cazuri particulare, batalioanele au
fost ]ntr-un fel de anticamer[ ]n care era
]ndeplinit[ o ]ntreag[ munc[ de preg[tire
]nainte ca ace=ti „solda\i“ s[ fie omor]\i.
Alte dou[ m[rturii (2 =i 3) indic[ un tratament diferit, pe care l-am putea descompune astfel: dezarmare ]n ianuarie-februarie
1915; oprire ]ntr-o prefectur[ de vilaiet
f[r[ s[ le fi fost atribuit[ vreo sarcin[
anume, p[zi\i de jandarmi sau de armat[;
plecare spre o destina\ie oarecare dup[ deportarea femeilor =i copiilor din locul de
deten\ie, ]n vara lui 1915; executarea solda\ilor dup[ o zi sau dou[ de mar= de la locul de plecare, direct de c[tre escort[ sau
de c[tre triburile kurde, solicitate ]n aceste
circumstan\e. }n ceea ce prive=te prima m[rturie, ea ne descrie o sintez[ a celor dou[
metode amintite.
R. H. KEVORKIAN
ora=ului. I-au pus s[ sape gropi =i apoi, ]n
fiecare noapte, duceau o sut[ cincizeci, dou[
sute de oameni, cu m]inile legate, ]n fa\a
tran=eelor deschise. Din ordinul unui ofi\er
care ]i comanda, solda\ii deschideau imediat
focul asupra lor =i to\i c[deau dintr-o dat[
]n groap[. }nc[ pe jum[tate vii, pe jum[tate
mor\i, ]i stropeau cu petrol =i le d[deau
foc22. Am r[mas zece zile la Bitlis, timp ]n
care erau comise aceste acte. Am aflat
atunci c[ nu se mai g[sea nici un b[rbat ]n
Bitlis =i c[ venise r]ndul femeilor.
Un bühük-emini din divizia noastr[ a
venit s[ ia uniformele pe care le purtam,
l[s]ndu-ne ]n c[ma=[ =i izmene =i ne-a spus
de altfel c[ vom fi trimi=i ]ntr-un amele
tabouri. C]nd am pornit, am v[zut ca jandarmii escortau =i o imens[ caravan[ alc[tuit[ din femeile din Bitlis. Tratamentul pe
care li-l impuneau, ridicarea fetelor =i umilin\ele pe care acestea le suportau erau ]ngrozitoare. Copiii ]nc[ ]n fa=[ erau abandona\i pe drum. Nimeni nu se preocupa de
soarta lor. Cei care r[m]neau ]n urm[, b[tr]nii care nu mai aveau for\[ s[ mearg[, erau
lovi\i cu bastoanele =i ]mpin=i ]n =an\uri.À
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mun\i. Dar fuga nu mai folosea la nimic.
}ntreg batalionul era ]ncercuit de kurzi:
numai cinci la sut[ au reu=it s[ scape. }n
ceea ce m[ prive=te, am r[mas ]n mijlocul
drumului ]mpreun[ cu jandarmii. La pu\in
timp am v[zut sute de armeni martiriza\i,
agoniz]nd.
Am ajuns ]n cele din urm[ la Garzan
unde ofi\erul ne-a dat pe m]na autorit[\ilor
locale. }n timp ce reprezentan\ii acesteia ne
]nregistrau numele, opt dintre noi ne-am
]nscris ca solda\i greci. Chiar ]n aceea=i
noapte, ceilal\i armeni au fost lega\i =i
trecu\i prin sabie de autorit[\i. Noi, cei opt,
am r[mas la Garzan timp de opt luni, tr[ind
cu fric[ =i sub teroarea mor\ii ]n fiecare zi.
Autorit[\ile ]i luau cu for\a pe intelectualii
armeni de l]ng[ kurzi =i ]i executau. }n ceea
ce le prive=te pe femei =i pe copii, ace=tia
erau trimi=i pe malurile r]ului care se
cheam[ Elmeddin, unde erau da\i pe m]na
c[l[ilor tocmi\i anume, care ]i masacrau.
Lucram atunci, ]mpreun[ cu ceilal\i =apte
camarazi ai mei, la spitalul din Garzan. }n
timpul ultimei ofensive ruse=ti, autorit[\ile
i-au executat
=i pe cei =apte
prieteni ai mei.
Am fost singurul care a putut s[ fug[ din
Garzan. Dup[
multe suferin\e am ajuns la
Severeg, unde
am fost arestat
din nou. M-am
dat iar[=i drept
grec =i am r[mas ]n ]nchisoare timp de
Refugia\i armeni din Van
un an ]n cea
mai mare neauzit ]n spatele nostru focuri de arm[. siguran\[. Au continuat ]n toat[ aceast[
Jandarmii nu mai erau ]n jurul nostru. Ne-am perioad[ s[ ]i caute pe armeni =i ]i
]ntors =i am v[zut c[ ace=tia se al[turaser[ masacrau pe to\i cei pe care ]i g[seau.
kurzilor, masacr]nd =i jefuind ]mpreun[ cu Urma s[ fiu =i eu executat. I-am trimis
ei. Dac[ nu am fi reu=it s[ fugim, ne-ar fi guvernatorului de dou[ sau de trei ori
omor]t =i pe noi.
peti\ii ]n care ]i aminteam c[ s]nt grec.
Am ajuns ]n cele din urm[ aproape de Astfel am fost cru\at.
amele tabouri-ul nostru. Se auzeau de
va urma
acolo focuri de arm[ =i urlete de durere. L-am
NOTE:
informat pe ofi\erul de serviciu de faptul c[
1
Material preluat din REVUE D’HISfuseser[m ataca\i de kurzi =i c[ ace=tia ]i
TOIRE
ARMÉNIENNE CONTEMPORAINE,
r[niser[ =i-i omor]ser[ pe camarazii no=tri.
Annales de la Bibliotheque Nubar de L’Union
Dar ofi\erul n-a zis nimic, =i a r[mas cu
Générale Arménienne de Bienfaisance. Tome
totul indiferent la spusele noastre. Exact ]n
1, 1995, pp. 289-295.
acel moment am ]n\eles c[ vom fi =i noi
2
Encyclopedia of GENOCIDE“, Volume
lichida\i. Dar ce importan\[ mai avea? O I, A-H, Israel W. Charny, ed., Santa Barbara,
or[ mai t]rziu i-am num[rat pe camarazii California, Denver, Colorado, Oxford, Enno=tri =i am constatat c[ mai lipseau gland, 1999. Material ob\inut prin amabilitatea
optezeci =i cinci de persoane24.
Institutului Rom`n de Istorie Recent[ (IRIR).
3
Amele tabouri-ul nostru era alc[tuit din
A. BEYLERIAN, Les grandes puisandou[ mii de persoane, din care cincis- ces, l’Empire ottoman et les Armeniens dans
prezece-dou[zeci disp[reau ]n fiecare zi. les archives françaises (1914-1918), Paris
Din nefericire, p[rea imposibil s[ g[sim o 1983, pp. XXIX-XXX, public[ traducerea
ie=ire sau un mijloc de a fugi. O lun[ mai francez[ a „Celor zece porunci“ a c[ror copie
t]rziu r[m[seser[m mai pu\in de o mie. }i a fost ob\inut[ de britanici la Constatinopol
duceau pe solda\ii armeni la munc[ dup[ armisti\iul de la Mudros (Foreign Office
(angaria) ca s[ aduc[ ap[ =i lemne. Dar 371/4172/31307, editat de Vahakn Dadrian
ace=tia nu se mai ]ntorceau. }ntruc]t ]n „The secret Young-Turk Ittihadist Conference
acest timp ru=ii lansaser[ o ofensiv[ spre and the Decision for the World War I
Bitlis, au adus la noi bunurile guvernamen- Genocide of the Armenians“, Holocaust and
tale de acolo, c[rate de dou[ mii de Genocide Studies 7/2 (1993) pp. 173-201 ‚3ƒ).
oameni, ]ncarca\i ca animalele de povar[, La reuniune erau prezen\i Ministrul de Intercare alc[tuiau un alt amele tabouri. }n ne Talaat, =eful „Organiza\iei Speciale/Techdiminea\a sosirii lor, ofi\erul nostru ne-a kilâti Mahsoussé“, doctorul Bahaeddin Chainformat c[ vom merge =i noi la Garzan25, kir, =eful Securit[\ii din Ministerul de Interne
al[turi de ei. }ntr-o diminea\[, am constatat – mai t]rziu prefect de Constantinopol -, Izc[ mili\iile kurde ]ncercuiser[ caravana mail Djambolat, unul din liderii Comitetului
noastr[. Am fost separa\i de amele tabouri- Junilor Turci Uniune =i Progres =i membru
ul venit de la Bitlis =i care trebuia s[-=i eminent al „Organiza\iei Speciale/Techkilâti
continue drumul spre Garzan. Am ]n\eles Mahsoussé“, doctorul Nazim =i directorul
atunci c[ nu mai aveam nici o =ans[ de sec\iei politice a Ministerului de R[zboi =i =ef
sc[pare. De aceea m-am al[turat amele al Biroului doi – Serviciul de Informa\ii al
General – colonelul Seyfi.
tabouri-ului care se ducea la Garzan. De la Cartierului
4
Ibidem.
]nceputul drumului mi-am dat seama c[
5
Citate de Vahakn Dadrian art. Cit. pp.
toate drumurile erau ocupate de kurzi, care
184-186, notele 38-46.
le spuneau jandarmilor: „Pleca\i de l]ng[
6
Österreichische Staatsarchiv, Ministeei, ]i vom omor] noi“. Jandarmii le r[spun- rium des Aussern, Politisches Archiv 38, cadeau: „Trebuie s[ duc[ mai ]nt]i bunurile seta 368, num[rul 54, citat de Vahakn Daguvernamentale la Garzan. Dup[ care vi-i drian art. Cit. p. 184, nota 38.
vom preda“. Dar kurzii au deschis imediat
7
Politisches Archiv des Auswärtigen
focul asupra oamenilor. Treizeci sau Amtes (Bonn), Türkei 183 volumul 45,
patruzeci de in=i au r[mas l]ng[ jandarmi, A33457, citat de Vahakn Dadrian, art. Cit. p.
]n timp ce ceilal\i au luat-o la fug[ spre 184, nota 40.
Â }ntruc]t nu am putut s[ ajungem la
amele tabouri-ul nostru ]n aceea=i zi, ne-am
oprit la Sahag Khan. Acolo era un mare
num[r de copii, ale c[ror mame fuseser[
omor]te. Dar nu era nimeni care s[ le dea
p]ine =i ap[ =i ace=tia gemeau suferind de
foame. Chiar ]nainte de a porni din nou la
drum, ofi\erul de jandarmi care ne comanda s-a dus la kurzii din ]mprejurimi pentru
a-i ]n=tiin\a c[ solda\ii armeni originari din
Constantinopol au ajuns =i le-a spus:
„Omor]\i-i! Jefui\i-i! Vom ]mp[r\i banii.“.
P[r[sisem hanul de nu mai mult de o or[,
c]nd i-am v[zut pe kurzi cobor]nd din
munte ca s[ ne taie calea. Am ]nceput s[
fugim, ]n ciuda ]mpotrivirii jandarmilor, cu
toate c[ ei ne asiguraser[ c[ nu este nici un
pericol. Cu toate astea noi ]n\eleseser[m
gravitatea situa\iei, pentru c[ v[ile din
zon[ erau umplute de multe cadavre de
armeni, =i era evident c[ voiau s[ ne fac[ s[
avem aceea=i soart[. De aceea am fugit c]t
am putut de repede. Amele tabouri-ul la
care trebuia s[ ajungem era la Zamand23.
Tocmai ajunseser[m pe colin[, c]nd am
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The New York Times. 24 septembrie 1915
Coresponden\[ special[

SE PARE C{ AU PIERIT
500.000 DE ARMENI
Washington-ul rugat s[ opreasc[ masacrarea
cre=tinilor de c[tre turci =i kurzi

Washington, 23 septembrie
- Charles R. Crane din Chicago,
director al Colegiului Roberts
din Constantinopol, =i James L.
Burton din Boston, secretar pentru rela\ii externe al Consiliului
american al comisarilor pentru
rela\ii externe au vizitat ast[zi
Departamentul de Stat =i au avut
discu\ii cu Secretarul de stat în
exerci\iu, Polk, =i cu al\i oficiali,
referitor la masacrarea armenilor din Asia Mic[ de c[tre turci
=i kurzi. Peste c]teva zile ei vor
participa la New York la o înt]lnire a Comisiei generale în vederea realiz[rii unui
plan de apel c[tre poporul american pentru
str]ngerea de fonduri =i ajutoare pentru c]t
mai mul\i dintre neferici\ii armeni.
La conferin\ele derulate ast[zi s-a aflat
c[ s-au f[cut din c]nd în c]nd demersuri de
c[tre ambasadorul Morgenthau pe l]ng[ Guvernul Otoman în vederea aplic[rii unui tratament uman armenilor. Masacrarea armenilor a continuat în ciuda acestor demersuri.
Dosarele de la Departamentul de stat
s]nt pline de rapoarte detaliate primite de la
ofi\erii consulari americani din Asia Mic[,
rapoarte care redau pove=ti sf]=ietoare despre tratamentul aplicat cre=tinilor armeni
de c[tre turci =i kurzi. Aceste rapoarte nu
au fost f[cute publice. Ele indic[ faptul c[
turcii au desf[=urat un r[zboi de exterminare împotriva armenilor, în special a celor
din Biserica Gregorian[, c[reia îi apar\in
aproximativ 90% dintre armeni. Ini\ial, Guvernul Turc a ordonat deportarea tuturor armenilor, dar de ceva timp încoace, în urma
demersurilor întreprinse de Morgenthau,
Guvernul Otoman a dat asigur[ri c[ acest
8
A. Toynbee, „The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire...“, Londra 1916,
p. 530.
9
S. Zurlinden, „Der Weltkrieg“, II, Zürich, 1918, pp. 639-640, citat de Vahakn Dadrian in art. Cit. p. 184, nota 39.
10
Alte surse spun de la 18 la 45 de ani.
11
Beylerian, op. Cit. pp. XXVII-XXVIII;
se poate remarca ]n acela=i timp c[ solda\ii
]ncorpora\i ]n batalioanele din regiunea Van
s]nt dezarma\i mult mai devreme, ]ncep]nd cu
noiembrie 1914.
12
BNu Arhivele Andonian, Dosarul 14,
Documentul 4, ff. 45-58 v sau microfilm BNu
/ APC B 14, d.
13
M[rturiile vor fi publicate ]n serial; ]n
numerele urm[toare ale revistei Ararat (n.
Trad.)
14
A. Beylerian, op. Cit. pp. XXXI-XXXII,
arat[ totu=i c[ ]n aceea=i perioad[, la ]ntoarcerea sa de pe frontul caucazian, ]n februarie
1915, Enver nu ezit[ s[ califice drept eroic
comportamentul ]n lupt[ al solda\ilor s[i armeni, unul dintre ei salv]ndu-i chiar via\a,
purt]ndu-l ]n spinare ]n timpul derutei din
Caucaz.
15
Dup[ decembrie 1914, Khalil comanda
Corpul Expedi\ionar ]ns[rcinat cu invadarea
Caucazului prin Azerbadjanul iranian, efectu]nd o manevr[ de ]ncercuire a for\elor ruse=ti. Era ajutat de vali-ul din Van, Djevded,
care se ]ntorsese de pe frontul din Persia la
sf]r=itul lui februarie, ]nceputul lui martie 1915,
dup[ ]nfr]ngerea pe care for\ele otomane au
suferit-o ]n fa\a trupelor ruse =i a voluntarilor
armeni din Caucaz, comanda\i de Generalul
Antranig la Dilman (ˆ Salmast).
16
Adic[, la ]nceputul lui ianuarie 1915, de
vreme ce mobilizarea a fost decretat[ la 3
august 1914.
17
Trupele ruse=ti au ]nceput asediul ora=ului Van ]n 19 mai 1915, ]n timp ce armata
turc[ s-a repliat spre Bitlis. Vahakn Dadrian,
„Documentation of the Armenian Genocide
in Turkish Sources“, ]n Genocide. A Critical
Bibliographic Review, editat[ de I. W.

ordin va fi modificat astfel înc]t s[ nu
aduc[ atingere armenilor catolici =i protestan\i. Rapoartele care au ajuns la Washington indic[ cifra de aproximativ 500.000 de
armeni care au fost m[cel[ri\i sau =i-au
pierdut via\a ca rezultat al ordinului de deportare turcesc =i al r[zboiului de exterminare care a decurs. Autorit[\ile turce i-au
scos pe armenii gregorieni din casele lor =i
le-au ordonat s[ porneasc[ spre a=ez[ri
aflate la dep[rtare, în direc\ia Bagdadului,
care nu puteau fi atinse f[r[ a traversa por\iuni întinse de de=ert. În timpul acestui
exod prin de=ert, armenii au c[zut victime
kurzilor care i-au m[cel[rit, dar unele femei
=i fete, au fost duse de kurzi în captivitate
în num[r considerabil. Rapoartele ce au fost
trimise c[tre Departamentul de stat de c[tre
agen\ii din Asia Mic[ confirm[ în totalitate
declara\iile din apelul trimis c[tre \ara sa
de vicontele Bryce, fost ambasador britanic în Statele Unite, care încerca s[
opreasc[ masacrarea armenilor. Vicontele
Bryce a declarat c[ ororile prin care au trecut armenii nu î=i g[sesc pereche în epoca
modern[.
Chrarny, vol. II, Ierusalim 1991, pp. 116-117
furnizeaz[ o bibliografie care are ]n vedere
activit[\ile ulterioare ale lui Khalil Pa=a ]n
timpul Primului R[zboi Mondial =i citeaz[
mai ales un raport al vice-consulului german
din Erzerum, Scheubner-Richter, adresat
Berlinului =i datat 4 decembrie 1915 privind
„expedi\ia lui Khalil ]n nordul Iranului =i
masacrul batalioanelor armene =i siriene“ de
sub ordinele sale: cf. Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes (Bonn), Türkeï 183, vol.
45, A33457, citat de Vahakn Dadrian, art.
Cit., nota 14, p. 116.
18
Situat mai la sud, la mijlocul drumului
dintre Urmia ]n Persia =i Djulamerk, ]n nordul vilaietului otoman Hakkiari.
19
F[r[ ]ndoial[, autorul face aici aluzie la
masacrul popula\iei rurale din vilaietul Van,
organizat de Khalil =i Djvded la ]ntoarcerea
lor ]n Persia ]n aprilie 1915.
20
Ceea ce indic[ ]n mod clar c[ asta se
]nt]mpla dup[ 19 mai 1915, adic[ dup[
intrarea trupelor ruse=ti ]n Van.
21
Ceea ce arat[ c[ grupul a luat-o pe drumul dinspre sud, trec]nd prin versantul meridional al Mun\ilor Taurus, via Siirt, pentru a
ajunge la Bitlis.
22
S[ remarc[m ]n trecere, c[ autorit[\ile
civile =i militare se ]ngrijeau s[ nu amestece
recru\ii care se aflau sau urmau s[ se afle ]n
amele tabouri, cu b[rba\ii civili care mai
existau ]n ora=e.
23
}n ]mprejurimile Bitlisului, la vest, pe
drumul spre Diarbekir.
24
Nu mai r[m[seser[ ]n via\[ a=adar dec]t
47 din cei 350 de oameni care plecaser[ din
Persia c]teva s[pt[m]ni mai devreme.
25
District care se afla la c]teva zeci de
kilometri sud-vest de Bitlis ]ntre Siirt =i Sasun.

Traduceri =i adapt[ri de
Radu CRISTESCU
=i Oana-Valentina SUCIU
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Restituiri

Turcia, Junii Turci ºi armenii
în memoriile lui Nicolae Batzaria

Veritabila monografie a lui Nicolae Batzaria „Din lumea IslamuluiTurcia Junilor Turci“ a ap[rut la
Bucure=ti prin anii ’20 (N. red. din
p[cate exemplarul pe care l-am avut
la dispozi\ie nu con\inea pagina cu
anul apari\iei, dar am dedus dup[
con\inut perioada posibil[ a public[rii c[r\ii), la editura „Ancora, Alcalay & Calafeteanu“. Beneficiind de o
prefa\[ scris[ de marele istoric (al
epocii) Nicolae Iorga care ne recomand[ volumul c[lduros, deoarece „avem
cele dint]i memorii pe care le d[ la
lumin[ unul din participan\ii acelui interesant act din drama dec[derii otomane care a fost faza ]nt]ia a domina\iei na\ionalismului otoman...“, cartea
este cel pu\in interesant[.
Memoriile autorului debuteaz[ cu
anul 1907 c]nd ]n calitatea sa de inspector =colar la Salonic este abordat
de c[tre un t]n[r maior numit Enver
(viitorul ministru de r[zboi) care
duc]nd discu\ia ]n stil oriental =i diplomatic ]i propune lui Nicolae Batzaria s[ adere la mi=carea Junilor
Turci (aflat[ atunci ]n clandestinitate). Entuziast, patriot, g]ndindu-se la
arom`nii s[i =i la restaurarea Constitu\iei Otomane din 1878, t]n[rul macedonean accept[. De aici va ]ncepe
incredibila sa ascensiune politic[. A
urmat ini\ierea =i depunerea jur[m]ntului, Nicolae Batzaria av]ndu-l
ca „na=“ chiar pe Djemal Bey (viitorul
ministru al marinei). Ceremonia a fost
impresionant[ a=a cum o descrie =i
autorul: „era ceva ]mprumutat ]n
mare parte de la nihili=tii ru=i. Am
depus jur[m]ntul pe un revolver pus
cruci= pe un pumnal, ]n fa\a a trei
oameni complet ]nf[=ura\i ]ntr-o stof[ jum[tate ro=ie jum[tate neagr[,
]ntr-o odaie cu perdele negre trase
p]n[ jos =i la lumina slab[ a unei lum]n[ri. Era ]ntr-adev[r un tablou ce
te impresiona =i te f[cea chiar s[-\i
cam cl[n\[neasc[ din\ii ]n gur[. }mi
aduc aminte c[ am jurat pe religie =i
pe con=tiin\[…“
Nicolae Batzaria este =i un fin
psiholog. }l fascineaz[ ]n mod special
figura lui Djemal cu care se pare c[ a
fost ]n leg[turi destul de apropiate.
De=i caracterizat drept =ovin turc f[r[ a fi fost un practicant fanatic al
prescrip\iilor Coranului, Djemal era
totu=i un om convins c[ modul de via\[ al societ[\ii turce din acea perioad[ constituia un motiv de m]ndrie na\ional[. Un mic Vadim Tudor al epocii, am putea ad[uga! Nici Talaat „nu
scap[“ de analiza autorului . De=i ]l
considera pe fostul „slujba= de la po=t[“
un om f[r[ convingeri politice largi,
Talaat a r[mas pionul de baz[ ]n
Triumviratul Junilor Turci. Era, al[turi de Enver, „cea mai simpatic[ =i
influent[ figur[ printre politicienii
de atunci. El datora aceast[ situa\iune privilegiat[ ]n primul r]nd faptului c[ ]nainte de orice era un om de
ac\iune ]n toat[ puterea cuv]ntului
(…) +i mai era iubit Talaat Bey pentru c[ =arpele vanit[\ii nu l-a mu=cat
niciodat[ (…) P[stra ]n acela=i timp
=i neschimbat[ mentalitatea revolu\ionarului de odinioar[ pentru care
cel mai simplu mijloc de a reduce la
t[cere pe adversar era de a-l suprima
(…) Fost membru al Lojei Francmasonice era omul cel mai indiferent ]n
materie religioas[…“ Se cunoa=te
destul de bine ast[zi care au fost „m[re\ele“ realiz[ri ale lui Talaat cel pu\in ]n domeniul politicii, sau ]n ceea
cei prive=te pe armeni. Precum =i despre glorioasa sa moarte.

C]t despre Enver Pa=a, Nicolae Batzaria ne dest[inue c[ acesta „s-a
n[scut ]ntr-o zi cu noroc devenind ]n
1908 adev[ratul erou al revolu\iei (…)
iar pentru Enver Bey nu se poate zice
c[ a fost un muritor de r]nd mediocru
]nzestrat =i av]nd parte numai de un
noroc extraordinar (…) Printre calit[\ile
sale aceea care izbe=te cele mai mult
=i le cov]r=e=ete pe celelalte a fost curagiul lui nebun =i o ambi\iune care
cre=tea =i se ]nt[rea cu fiecare treapt[ ce o urca pe scara puterii =i m[rirei (…)“. Destul de plastic acest tablou ]nf[\i=at despre cei trei, haide\i
s[ le spunem oameni politici.
Urmeaz[ pagini ]ntregi admirabil
descrise ]n care se trece cu u=urin\[
de la „entuziasm la m[celuri“. Dup[
abdicarea for\at[ a sultanului Abdul
Hamid al II-lea, oficial Imperiul Otoman r[m[sese un stat constitu\ional
(din 1878) iar Adunarea Legiuitoare

]=i ]ncepe un nou capitol din cartea sa
cu urm[toarele propozi\ii: „Via\a ]=i
luase acum cursul ei normal (…) Atentatele, de pild[ nu mai luau sf]r=it iar
lor le urmau, fire=te, arest[ri ]n mas[,
condamn[ri =i execu\ii. (…) Oricine
poate ]n\elege c[ urma «falimentul unei
mari idei»“. Conceptul panturanismului a fost clar, dar concep\ia lui
Enver ]n ceea ce privea drepturile
minorit[\ilor (lansase ]n 1910 sloganul cum c[ Imperiul Otoman va deveni Elve\ia Orientului pentru millyette) devine cel pu\in utopic[.
Haide\i s[ nu-i spunem „caraghioas[“ de=i este tragic[ dac[ ne g]ndim
la masacrele ce au urmat ]mpotriva
cre=tinilor. S-a mai f[cut astfel un
pas ]nainte c[tre destr[marea Imperiului. Se pare totu=i c[ mentalit[\ile
otomane nu au p[truns at]t de profund ]n acea perioad[ (1909-1913) =i
]n Adunarea Legiuitoare. De altfel po-

Nicolae Batzaria a fost un scriitor celebru la vremea lui , dar din p[cate
ast[zi este uitat. Figur[ cultural[ =i politic[ a epocii sale N. Batzaria (arom`n de origine) s-a n[scut ]n 1874 la Cru=ova. Licen\iat al Facult[\ii de Litere =i Drept din
Bucure=ti, va urma o carier[ ascendent[. Este numit (]n circumstan\e care ne scap[)
inspector =colar al Ministerului }nv[\[m]ntului Otoman ]n vilaetele Cosova (Kosovo
de ast[zi) =i apoi Salonic.
Ader[ la mi=carea Junilor Turci atras de ideile lor reformiste =i ]n 1908 devine senator ]n Corpul Legiuitor (Parlamentul Otoman). }n 1912 este numit ministrul
lucr[rilor publice ]n guvernul Junilor Turci.}n aceast[ calitate este delegat de c[tre
acest guvern ]n 1913 s[ reprezinte Imperiul Otoman la Tratatele de pace de dup[ cel
de-al doilea r[zboi balcanic.
Emigreaz[ ]n 1916 ]n Elve\ia =i reapare misterios ]n Rom`nia ]n 1920 unde inexplicabil (probabil Masoneria era la apogeu) ]l g[sim ca senator ]n guvernul lui
Averescu. Urmeaz[ o perioad[ relaxant[ =i prosper[ ]n via\a sa. Colaboreaz[ la ziarele
Adev[rul, Universul =i Diminea\a. }nfiin\eaz[ =i finan\eaz[ una dintre primele reviste
pentru copii Diminea\a copiilor, cree]nd ]n acela=i timp unul dintre cele mai iubite personaje umoristice ale perioadei interbelice =i anume pe Haplea c[ruia ]i dedic[ o serie
de romane fascicol (Haplea la =coal[, Haplea la Bucure=ti, Haplea ]n str[in[tate etc)
pe care le semneaz[ cu pseudonimul Mo= Nae. Pe l]ng[ c[r\i pentru copii scrie =i
romane cum ar fi Jertfa Lilianei sau veritabile monografii ale Imperiului Otoman ca
}nchisorile turce=ti sau Turcia Junilor Turci. Aceasta din urm[ o supunem aten\iei cititorilor no=trii consider]nd c[ monografia dezv[luie o fa\[ nev[zut[ a moravurilor =i ]n
special a politicii turce=ti dinaintea primului r[zboi mondial. Din p[cate nu =tim nici
c]nd =i nici unde sau cum s-a s[v]r=it din via\[ Nicolae Batzaria, care ]n ciuda popularit[\ii sale r[m]ne o figur[ enigmatic[.
Surse biografice
Lucian Predescu-„Enciclopedia Cugetarea“ (1940)
nu fusese dizolvat[. Conform Constitu\iei Otomane senatorii erau numi\i
pe via\[ =i nu puteau fi demi=i. Ori
Junii Turci s-au erijat de la ]nceput ]n
ap[r[torii Constitu\iei =i desigur nu o
puteau modifica. De aceast[ situa\ie
au beneficiat bine]n\eles minorit[\ile
din Imperiu care aveau fiecare deputa\i =i senatori ]n Adunarea Legiuitoare. Totu=i mi=c[rile de strad[ =i
revoltele nu au ]ncetat p]n[ ]n 1913
la sf]r=itul r[zboiului balcanic c]nd
turcii parc[ au ]nceput s[ con=tientizeze c[ formeaz[ totu=i o na\ie cu interese comune =i anume salvarea Imperiului. Nicolae Batzaria consider[
c[ la aceast[ situa\ie haotic[ a contribuit =i islamismul. Iat[ ce ]i declara, ]n particular, se ]n\elege, un coleg
senator turc: „]n ochii vo=tri religia e
ca un instrument creat nu pentru a
v[ pune piedici (…) La noi totul se
petrece dimpotriv[, noi oamenii suntem o unealt[, o slug[ plecat[ a religiei. Nu religia a fost creat[ pentru
noi ci noi pentru religie…“ Credem c[
este o observa\ie destul de pertinent[
mai ales c[ efectele acestei cauze se
pot observa =i ast[zi ]n anumite zone
ale lumii. Interesant este =i faptul c[
autorul dup[ ce relateaz[ ca un veritabil reporter de r[zboi desf[=urarea
revolu\iei Junilor Turci, detronarea
lui Abdul Hamid al II-lea =i instaurarea noului sultan Mehmed V Re=ad

liticienii turci totu=i nu ]mp[rt[=eau
opiniile colegilor ce reprezentau millyettele cre=tine. Rezultau ]n plen, certuri, =icane, amenin\[ri, descrise absolut realist de c[tre Nicolae Batzaria =i care ne duc cu g]ndul la Caragiale.
Interesante s]nt =i descrierile politicienilor armeni, membrii ai Camerelor din acea epoc[: „L-am cunoscut
]ndeaproape pe Gabriel Efendi Noradunghian, om priceput =i iste\ =i unul
din cei mai de seam[ c[rturari din
Turcia, cu un spirit ascu\it, av]nd cuno=tin\e serioase =i mult tact, un
adev[rat occidental. Nu-i lipsea dec]t
curajul ceea ce-l f[cea s[ fie =ov[itor
]n hot[r]rile sale. Sub regimul Constitu\ional a fost ministru al lucr[rilor
publice =i mai t]rziu al afacerilor
str[ine“. Cu toate acestea se pare c[
Noradunghian se considera un adev[rat cet[\ean otoman, preocupat profund de soarta Imperiului. }n 1912,
relateaz[ autorul, Bulgaria amenin\a
s[ cucereasc[ Constantinopolul. Noradunghian (atunci ministru de externe) roag[ pe Nicolae Batzaria (care colabora =i la oficiosul Junilor
Turci) s[ ]mpr[=tie zvonul ]n presa
central[ =i pe la ambasade cum c[ o
epidemie de holer[ ar b]ntui Constantinopolul pentru ca bulgarii s[
ezite s[ intre ]n ora=. Tertipuri armene=ti… Din fericire turcii au rezi-

stat =i au respins atacurile bulgare.
Destinul politic al lui Noradunghian
s-a sf]r=it ]ns[ brusc. Dup[ dramatica ]nfr]ngere pe fronturile balcanice
]n 1913 a armatei turce, are loc o
nou[ lovitur[ de stat ce viza guvernul. O serie de mini=tri au fost demi=i, al\ii asasina\i. Iat[ cum descrie
autorul (referitor la Noradunghian)
acele momente: „]n jurul unei mese
lungi st[teau cu capetele ]n jos =i
am[r]\i cei ce cu c]teva ore ]nainte fuseser[ atotputernici. Fostul ministru
de externe, armeanul Noradunghian
Efendi care era =i senator, v[z]ndu-m[
a venit spre mine =i mi-a zis: f[ te rog
s[-mi dea voie s[ m[ duc acas[, c[ci
am fost b[tut de manifestan\i =i nu
mai pot sta pe picioare. I-am cerut
aceasta lui Mahmud +evket Pa=a
ad[ug]nd mai mult ]n glum[ c[ ce
primejdie poate prezenta pentru guvernul nostru un ghiaur b[tr]n =i neputincios?...“ Poate c[ o s[ revenim
]ntr-un num[r viitor cu un articol
despre Noradunghian =i destinul s[u.
Nici problema armenilor nu este
uitat[ de c[tre Nicolae Batzaria ]n
cartea sa. Le depl]nge soarta =i a
c[utat, ]n calitatea pe care o avea la
vremea respectiv[, solu\ii viabile pentru ei. }n opinia sa regimentele kurde
hamidié urmau s[ reprezinte ]n caz
de r[zboi cu Imperiul |arist o for\[
care s[ apere grani\ele. Dar cum r[zboiul nu mai venea regimentele hamidié „d[deau cea mai bun[ ]ntrebuin\are a timpului jefuind pe bie\ii
armeni“. Se pare c[ senatorul arom`n
a fost foarte impresionat de soarta
armenilor ini\iind ]n acest sens =i o
propunere ]n Senat: „…Sprijinit =i de
un alt coleg am propus atunci s[ se
dea arme =i armenilor ca s[ se poat[
ap[ra singuri ]mpotriva bandi\ilor cu
firman. Chiar formularea acestei
propuneri a provocat o mare nedumerire. S[ se dea =i armenilor arme!
At]ta ne mai lipsea…“. Dincolo de
aceste descrieri, ]n ansamblu cartea
lui Nicolae Batzaria, un veritabil
volum memorialistic =i o adev[rat[
fresc[ a unor mentalit[\i, prezint[ o
importan\[ deosebit[ nu at]t pentru
a ne da seama de gre=elile trecutului
ci cu at]t mai mult pentru a le combate… Ne permitem a ]ncheia tot cu
un citat din acest volum (pentru a
]n\elege acele vremuri credem c[ este
relevant): „C]t[va vreme dup[ inaugurarea regimului constitu\ional venise la Constantinopol un str[in ca
s[ studieze noua situa\iune. Cer]nd
unui armean s[-i arate deosebirea
dintre vechii =i noii Juni Turci acesta
i-a r[spuns - deosebirea nu-i tocmai
mare. Roata unui car cu boii care trecea pe un maidan a t[iat ]n dou[ o
gr[m[joar[ de …s[-i zicem noroiu. O
jum[tate din aceast[ gr[mad[ sunt
vechii iar cealalt[ jum[tate noii Juni
Turci“.
Memorialistica este totu=i un instrument prin care se poate scrie
istoria.
Eduard ANTONIAN
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Kurt Vonnegut
=i tragedia armenilor
Kurt Vonnnegut (sau Kurt Vonnegut Jr.,
cum semneaz[ uneori, derutant, de=i un
Kurt Vonnegut senior nu a existat niciodat[
în lumea artelor) este una dintre figurile de
prim-plan ale romanului contemporan american, reprezentant al „valului“ postmodern
din anii ’60. În scrisul s[u inconfundabil,
simplitatatea „telegrafic[“ =i firescul relat[rii se asociaz[ cu fragmentarismul =i cu
elemente Science Fiction iar ironia =i umorul (negru) nu fac decît s[ dezv[luie cu cruzime – în ciuda aparentei bonomii – imaginea unei lumi schizofrenice, alienante, ie=ite din \î\îni. Captivante =i alerte, dublate
de o important[ dimensiune experimental[,
romanele lui Vonnegut au în centrul lor
personaje cu identit[\i mutilate, supravie\uitoare ale atrocit[\ilor secolului XX –
masacre, genociduri, utopii negre. Ele, personajele, încearc[ s[-=i recupereze, posttraumatic, integritatea pierdut[ – nu întîm-

emigrat în Statele Unite =i ajuns artist de
avangard[ al curentului expresionist-abstract.
Rubrica noastr[ de „anticariat“ recupereaz[
=i readuce în aten\ie aceast[ carte special[,
insistînd cu prec[dere asupra dimensiunii
legate de genocidul armenilor. C[ci Rabo
Karabekian, pictorul, s-a n[scut sub semnul
funest al dezastrului, iar pictura sa, stimulat[ de „vr[jitoarea“ Circe Berman, nu este
decît o încercare disperat[ de a recupera o
autenticitate tot mai greu de aflat în societatea industrial[. Povestea – o „autobiografie în=el[toare“ a lui Rabo care începe cu...
sfîr=itul – balanseaz[ în permanen\[, cu ironie, între prezent =i trecut, =i se desf[=oar[
cu prec[dere în medii cosmopolite de emigran\i. Relatarea genocidului din 1915 este
impresionant[ =i lipsit[ de menajamente,
autorul – prin vocea „fic\ional[“ a lui Karabekian – punînd degetul pe o ran[ înc[
deschis[. Alian\a dintre turci =i germani în

„Tot ce vreau din partea turcilor este s[ recunoasc[ faptul c[ \ara lor arat[
mai ur]t[ =i mai lipsit[ de bucurie acum, c]nd noi nu ne mai g[sim acolo.“
Tat[l lui Rabo Karabekian
pl[tor, scrierile vonnegutiene au fost încadrate de critic[, al[turi de volumele unor
John Barth, Donald Barthelme sau Roland
Sukenik, în categoria a=a-numitelor „romane ale crizei identit[\ii“. De fapt – romane
ale lipsei de iluzii, romane subversive, polemice, virulent antir[zboinice, care, dincolo de înveli=ul uneori comic, parodic sau
satiric, ofer[ puternice metafore ale condi\iei umane, dînd cuvîntul victimelor pentru
a ataca, la r[d[cin[, marile mecanisme ale
manipul[rii =i crimei. Lumea lor este o lume în care valorile au fost r[sturnate, distruse sau compromise, o lume în care oamenii sînt obliga\i s[ o ia de la zero pentru
a ajunge nu se =tie unde =i de ce. În România, autorul a „p[truns“ pe la începutul
anilor ’80 prin intermediul excelentei colec\ii Globus a Editurii Univers, iar primul
roman tradus a fost Abatorul cinci sau cruciada copiilor. Nara\iunea – care l-a impus
=i în Statele Unite pe Vonnegut – red[ sub
forma unei distopii SF povestea bombard[rii ora=ului Dresda din Germania, eveniment c[ruia scriitorul – pe atunci cerceta=
în infanteria american[ =i prizonier de
r[zboi – i-a supravie\uit. Tot în colec\ia Globus a ap[rut, ceva mai tîrziu, romanul Fii
binecuvîntat, domnule Rosewater sau nu
strica orzul pe gî=te, o poveste cinic[, petrecut[, de data asta, în lumea scriitorilor =i
a aliena\ilor mintal. Dup[ c[derea regimului
comunist, în 1991, apare la Cartea Româneasc[ un alt roman important, Barb[ albastr[, în traducerea lui Virgiliu +tef[nescuDr[g[ne=ti =i cu o expresiv[ copert[ realizat[ de artistul suprarealist Dan Stanciu. Subiectul – istoria unui pictor americano-armean, Rabo Karabekian, fiu al unei familii
supravie\uitoare a genocidului din 1915,

aceast[ monstruoas[ ac\iune de exterminare anun\[ industrializarea crimei de peste
dou[ decenii =i jum[tate. „Imperiul german, aliat cu turcii, a trimis cî\iva observatori militari care s-au ar[tat îns[ nep[s[tori,
– avînd misiunea de a aprecia dimeniunile
primului genocid al secolului nostru, un
termen care nu exista înc[ în nici o limb[
în acea vreme. Cuvîntul se în\elege acum,
pretutindeni, ca însemnînd uciderea tuturor
membrilor, b[rba\i, femei sau copii, ai unei
comunit[\i apar\inînd rasei umane. (...) turcii,
în sfor\area pe care o f[ceau, ca încep[tori
într-o asemenea activitate, nu aveau nici
aptitudinea pentru o treab[ atît de uria=[ =i
nici aparatura specializat[ necesar[. Germanii aveau s[ dovedeasc[ îns[ c[ le posedau
pe amîndou[ numai la un sfert de secol mai
tîrziu“. Ceea ce impresioneaz[ aici este reconstituirea istoric[ precis[ a atrocit[\ilor
genocidare „Turcii, pur =i simplu, au scos
afar[ pe to\i armenii pe care i-au putut g[si,
din casele sau din locurile lor de munc[,
din restaurante sau de unde se aflau la joac[ sau se închinau sau înv[\au sau oriunde
erau, =i i-au dus încolona\i în cîmp deschis
unde i-au \inut f[r[ mîncare, f[r[ ap[ =i
f[r[ ad[post sau i-au împu=cat =i ciom[git
=i cîte înc[ pîn[ cînd au v[zut c[ au murit
cu to\ii. Apoi au l[sat pe seama cîinilor =i
corbilor =i =obolanilor =i în cele din urm[
pe seama viermilor s[ cure\e talme=-balme=ul pe care îl f[cuser[. Mama mea, care
nu era înc[ mama mea, a reu=it îns[ s[ se
prefac[ moart[ printre cadavre. Tat[l meu,
care nu era înc[ so\ul ei, s-a ascuns în excrementele =i urina dintr-o privat[, din spatele =colii unde era înv[\[tor, în momentul
în care au venit solda\ii. (...) În momentul
în care sim\ise solda\ii venind, imediat în-

\elesese ce au de gînd s[ fac[, a=a c[ fiind
ascuns nu a v[zut =i nici nu a auzit cînd au
avut loc uciderile. Pentru ei, lini=tea care a
urmat în tot satul, al c[rui singur locuitor
r[m[sese, la c[derea nop\ii, acoperit de sus
pîn[ jos de excremente =i urin[, a însemnat
cea mai groaznic[ amintire în leg[tur[ cu
masacrul (...) Un milion, un milion, un milion, putea fi tata auzit spunînd. Aceasta este
cifra acceptat[ în general pentru armenii
omorî\i de turci în masacrul din care au
sc[pat p[rin\ii mei. Aceast[ cifr[ reprezenta dou[ treimi din armenii din toat[ lumea.
(...) „Musa Dagh!“ putea fi el auzit spunînd. Acesta era numele unei localit[\i din
Turcia unde o mic[ ceat[ de civili armeni
s-au împotrivit mili\ienilor turci timp de patruzeci de zile =i patruzeci de nop\i înainte
de a fi extermina\i cu to\ii“....
Evocarea propriei familii de c[tre Rabo
Karabeekian nu e lipsit[ de amar[ autoironie, cu trimiteri la experien\ele vitrege ale
istoriei armenilor „Tata îl =tia pe Shakespeare pe dinafar[, în armean[, =i îl citea
adesea. A fi sau a nu fi... era, în ceea ce îl
privea Linel kam chlinel...
S[-mi smulge\i limba dac[ mai m[ prinde\i vreodat[ vorbind armene=te, putea fi
auzit spunînd uneori. Aceasta era pedeapsa
pe care turcii o introduseser[, în secolul al
XVII-lea pentru cei care vorbeau o alt[ limb[ decît turce=te limba scoas[ din gur[“.
Elemente constitutive ale identit[\ii
armene sînt prezente, practic, pe întreg parcursul romanului, memoria istoric[ înso\ind experien\a traumatizant[ a
înstr[in[rii californiene (familia
viitorului pictor se stabile=te la San
Ignacio, California) „Cînd oare
San Ignacio îi va ridica o
statuie lui Mesrob Ma=to\,
putea fi auzit spunînd.
Mesrob Ma=to\ era acela
care inventase alfabetul
armean, complet deosebit
de toate celelalte existente,
cu aproximativ patru sute
de ani înainte de na=terea
lui Christos. În treac[t fie
zis, armenii au fost primul
popor care a adoptat cre=tinismul ca religie na\ional[...“
În diaspora american[,
de=i exemplele de reu=it[ a
armenilor nu lipsesc (sînt
invocate nume precum
William Saroyan, profesorul
George Mintouchian, omul
de afaceri Donald Kasabian), Rabo Karabekian sufer[ de „sindromul Supravie\uirii“, pentru el timpul
î=i pierde relevan\a, trecutul devine prezent iar
prezentul devine
trecut, într-un soi
de ciclicitate arbitrar[, sub semnul
iluziei.
„Î\i mul\umesc,
Vartan Mamigonian, spunea tata.
Acesta era numele
unui mare erou na-
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\ional armean, comandantul unei armate,
învins[ luptînd împotriva per=ilor în secolul al cincilea. Acel Vartan Mamigonian
îns[, pe care îl avea în minte, era un fabricant de pantofi din Cairo, în Egipt –
metropola poliglot[ unde s-au refugiat p[rin\ii mei dup[ masacrul din Turcia. Acesta,
la rîndul s[u, supravie\uitor =i el al unui
masacru precedent, a fost cel care i-a convins pe naivii mei p[rin\i, cînd i-a întîlnit
în drum spre Cairo, c[ vor g[si str[zile
pavate cu aur, numai dac[ ar ajunge la San
Ignacio, =i nu altundeva, în California“.
Dincolo de iluziile repede spulberate,
asemenea experien\e au drept efect o moral[ sceptic[ =i cinic[, de un cinism amar
„Dac[ a descoperit cineva care este rostul
vie\ii, spunea tata, acum e prea tîrziu. Nu
m[ mai intereseaz[.“ De aici înainte, romanul evolueaz[ pe coordonatele junglei
artistice americane, cu ini\ieri grote=ti =i
ironice (de la cele artistice la cele erotice),
cu destr[marea „confreriei“ expresionistabstracte a lui Karabekian, cu b[trîne\ea
bîntuit[ de amintiri =i ecouri din r[zboaiele
purtate de americani =i – peste toate – cu
obsesia de a picta, într-o lume a simulacrelor, „ceva real“, „viu“, „cu suflet“. „Abstractizarea“ picturii are un corespondent
în înstr[inarea omului fa\[ de propria-i
esen\[, fa\[ de propria identitate originar[,
de propriul „Munte Ararat“. „Secretul“
artei lui Rabo, bine ascuns într-o... „magazie cu cartofi ferecat[ cu lac[te“ (dup[ modelul cadavrelor din basmul cu “Barb[ Albastr[“) este cunoscut numai de Circe Berman. Supravie\uitoare ea îns[=i a holocaustului evreilor, ea =tie cîte ceva despre „Sindromul Supravie\uirii“ de care sufer[ Karabekian =i de care suferise, dup[ experien\a genocidului, tat[l acestuia. În finalul
simbolic al c[r\ii, cu ajutorul de\in[toarei
misterului camerei ascunse, pictorul se reconciliaz[ cu propriul trup redobîndindu-=i,
astfel, sufletul înstr[inat.
Florian F. BAICULESCU

Eveniment
Pe 24 aprilie a.c. la Paris s-a inaugurat
un monument reprezent]ndu-l pe Komitas
Vartabed. Statuia a fost plasat[ ]ntr-un
cartier select al Parisului, ]n Place du Canada, ]ntre Sena =i Grand-Palais. Pe soclul
monumentului poate fi citit urm[torul text:

}n memoria
lui Komitas Vartabed
compozitor - muzicolog
=i ]n memoria
celor 1.500.000
de victime
ale genocidului
armean din 1915
comis ]n
Imperiul Otoman

Sculptura a fost realizat[ de
David Erevan\i
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TURCIA, EUROPA
+I ARMENII
(continuare din pagina 1)

anti-kurd ]n plin[ desf[=urare, cu ]nchisorile
=i camerele lor de tortur[ pline cu de\inu\i
politici, cu un islamism din ce ]n ce mai radical =i mai manifest =i – nu ]n ultimul r]nd – cu
obstina\ia neg[rii genocidului armean.
}n noiembrie anul trecut, dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene (pe fondul c]=tig[rii alegerilor din Turcia de partidul islamist al lui Recep Erdogan) l-au determinat pe
fostul pre=edinte francez =i actual pre=edinte
al Conven\iei asupra viitorului Europei, omul
]ns[rcinat cu modelarea viitoarei constitu\ii
europene, Valery Giscard d’Estaing, s[ lase
deoparte pudoarea diplomatic[ =i s[ spun[
r[spicat un lucru pe care mul\i europeni ]l
g]ndesc, dar se jeneaz[ s[-l spun[: Turcia <nu
este o \ar[ european[> =i nu-=i afl[ locul ]n
Uniunea Eorupean[ l[rgit[. <Turcia este o \ar[
apropiat[ de Europa, o \ar[ important[ care
are o adev[rat[ elit[, dar nu este o \ar[ european[>, a declarat d’Estaing. Potrivit fostului
pre=edinte francez, cei care sus\in ideea admiterii Turciei <s]nt adversarii Uniunii Europene>, iar aderarea Turciei <ar ]nsemna sf]r=itul Uniunii Europene>. Evolu\ia demografic[ ar
face din Turcia <cea mai mare \ar[ membr[>
a UE care ar dispune de cel mai numeros grup
parlamentar ]n cadrul Parlamentului European.

***
Faptul c[ – dup[ cum consider[ Valery Giscard d’Estaing – Turcia face parte dintre \[rile care <au o alt[ cultur[, o alt[ abordare, un
alt mod de via\[> dec]t cel european este sus\inut =i de un studiu intitulat Armenii ]n Turcia
ast[zi, realizat de dr. Tessa Hofmann =i publicat ]n octombrie 2002 sub ]ngrijirea Forumului Asocia\iilor Armene din Europa. Dac[
despre genocidul armenilor s-a vorbit =i se
vorbe=te destul de mult, amintita lucrare ne
prezint[ <o evaluare critic[ a situa\iei minorit[\ii armene din Republica Turc[>, subiect
relativ ignorat chiar =i de cercurile armene=ti.
Iat[ ]n continuare, ]ntr-o form[ concentrat[,
c]teva din capitolele abordate de dr. Tessa
Hofmann ]n studiul s[u:

Dr. Tessa Hofmannn este membr[ a
Institutului Europei de Est al Universit[\ii
Libere din Berlin =i autoare sau editoare a
zece c[r\i despre istoria =i cultura armean[.
Din 1979 devine activist[ pentru ap[rarea
drepturilor omului =i ale minorit[\ilor =i \ine
numeroase expuneri pe tema situa\iei minorit[\ii armene din Turcia. }n aceast[ calitate, ea este de asemenea expert al autorit[\ilor federale germane pe probleme legate de acordarea dreptului la azil cet[\enilor turci de origine armean[. Uniunea
General[ Armean[ de Binefacere (New
York) ]i acord[ premiul Garbis Papazian ]n
1988, ]n semn de recunoa=tere a activit[\ii
sale universitare =i umanitare, iar Universitatea Hracea Adjarian din Erevan ]i acord[
titlul academic de profesor.

40.000 de cripto-armeni musulmani, care s-au
asimilat majorit[\ii turce sau kurde. De asemenea mai s]nt =i cei circa 20.000 de musulmani din Ham=en, a c[ror patrie se afl[ ]ntre
Trebizonda =i Erzerum dar care s]nt r[sp]ndi\i
=i mai departe, spre nord-est. De=ii str[mo=ii
lor armeni au adoptat islamul ]n secolul 16,
musulmanii din Ham=en =i-au p[strat dialectul armenesc mai bine dec]t mul\i armeni din
Istanbul.

Continua persecu\ie
}n timpul persecut[rii s[lbatice =i a izgonirii grecilor din Pont (provincia Trebizonda)
din 1922-1924, armenii r[ma=i dup[ genocid
au devenit la r]ndul lor \inta unor noi atacuri.
}n vara anului 1929, guvernul turc a organizat =i
pus ]n aplicare deportarea resturilor de popula\ie armeneasc[ din Harput, Diyarbekir =i
Mardin, num[rul deporta\ilor din perioada
1929-1930 ce ajungeau ]n caravane zilnice la
Alep fiind estimat la circa 30 000.

Taxa pe proprietate
pentru ne-musulmani
Dup[ ocuparea Greciei de Germania nazist[, o parte dintre elitele turce=ti au ar[tat o
simpatie crescut[ fa\[ de nazi=ti. La 12 noiembrie 1942 a fost introdus[ o tax[ suplimentar[ pe proprietate aplicat[ ne-musulmanilor,
tax[ ce ]i viza pe armeni, greci =i evrei, chiar
=i pe cei converti\i la islam, armenilor aplic]ndu-li-se cele mai ridicate taxe. Cei care nu
au putut pl[ti au fost exila\i ]n <Siberia turceasc[>, la munc[ for\at[ la carierele de la
A=kale, de l]ng[ Erzerum, unde 21 de condamna\i au =i murit. Potrivit =efului guvernu-

re. Ace=tia erau membrii activi =i respecta\i ai
comunit[\ii. Primul dintre cazuri a fost cel al
t]n[rului arhimandrit Haik Manvel Erkatian
(n[scut ]n 1954) care a fost arestat pe aeroportul din Istambul la 10 octombrie 1980, iar
]n martie 1983, dup[ un arest preventiv excesiv de lung, a fost condamnat la 14 ani de ]nchisoare urma\i de al\i 4 ani de <exil intern>.
Motivul arest[rii =i condamn[rii: asupra lui
Erkatian a fost g[sit[ autobiografia scris[ ]n
1950 de defunctul preot +ikaher, care printre
altele descrie genocidul din 1915, precum =i
o hart[ a Armeniei publicat[ ]n 1888 de
Congrega\ia M[hitarist[. }n timpul deten\iei
de dinainte de proces Erkatian a fost torturat,
iar dup[ mai mul\i ani de proteste interna\ionale a fost eliberat pe 18 mai 1986 din ]nchisoarea militar[ de la Çanakkale, oficial din
cauza s[n[t[\ii =ubrede, nefiind amnistiat nici
p]n[ ast[zi.
Pe 9 martie 1982, Hrant Güzelyan, predicator armean protestant, a fost condamnat la
16 luni de ]nchisoare pentru pretins[ <propagand[ antiturceasc[> =i pentru <armenizarea

Campania antiarmeneasc[
din pres[

Num[rul actual
al armenilor din Turcia
Oficiul na\ional de statistic[ al Turciei
estimeaz[ c[ din num[rul total de 82.000 de
cet[\eni turci de na\ionalitate armean[, ]ntre 8
=i 10 mii tr[iesc ]n str[in[tate, ]n principal ]n
Germania, Olanda =i Belgia. Dintre cei 72.000
r[ma=i ]n \ar[ doar 5% tr[iesc ]n afara Istanbulului. Chiar ]n Raportul Anual asupra Libert[\ii Religioase Interna\ionale publicat de Departamentul de Stat american pentru anul 2001,
num[rul membrilor Bisericii Apostolice Armene din Turcia era estimat la numai circa
50.000. }n anii ’90 num[rul armenilor catolici din Turcia a sc[zut de la circa 5.000 la mai
pu\in de 2.000 (]n 1999). Num[rul armenilor
protestan\i este estimat la circa 500. Comunitatea armean[ din Turcia ]=i estimeaz[ num[rul proprilor membri la 60-65.000. }n acela=i timp, recens[mintele oficiale arat[ o stagnare a num[rului minorit[\ii armene din
Turcia: 57.000 de armeni ]nregistra\i oficial
]n 1935, fa\[ de 58.000 ]n 1965.
}n plus, potrivit datelor ministerului de interne turc, anul trecut se aflau ]n Turcia 12.451
de cet[\eni ai Republicii Armenia, ]ntre 1997
=i 2001 intr]nd ]n Turcia un num[r total de
82.249 de cet[\eni armeni.
Dac[ ]nainte de primul r[zboi mondial
cre=tinii formau un sfert din popula\ia Imperiului otoman, ast[zi din cei 67,8 milioane de
locuitori ai Turciei cre=tinii constituie sub 1%,
inclusiv str[inii. Probabil num[rul tuturor cre=tinilor din Turcia este de numai 0,15 %, armenii constituind cea mai numeroas[ minoritate cre=tin[.
Num[rul parohiilor armene=ti din afara
Istanbulului s-a restr]ns drastic dup[ 1965,
ast[zi nici una dintre ele ne mai av]nd propriul
s[u preot. }n 1960 se mai aflau ]n Diyarbekir
200 de familii armene=ti, din care ]n 1994 mai
r[m[sese doar o b[tr]n[ pe nume Lusine. Lusine a fost ultimul locuitor armean dintr-o regiune ]n care ]n 1914 tr[iau 570.000 de armeni.
Etnologii estimeaz[ c[, ]n afar[ de armenii cre=tini, ]n Turcia mai exist[ ]ntre 30-

ven\ie militar[ turceasc[ ]n sprijinul Azerbaidjanului, ]n cadrul unui turneu efectuat ]n
Azerbaidjan =i republicile turcofone din Asia
Central[ Özal a lansat amenin\[ri deschise la
adresa Armeniei: <Ce se va ]nt]mpla dac[ trei
dintre bombele noastre vor lovi Armenia? Vor
interveni ei ‚Puterile Occidentaleƒ ]n Turcia?>.
F[c]nd aluzie la genocidul din 1915-1916, el
a amenin\at: <Ei ‚armeniiƒ nu ]nva\[ nimic din
istorie. Au ]ncercat acela=i lucru =i ]n Anatolia. Dar au primit o incredibil[ palm[ peste
fa\[ ‚genocidulƒ =i nu au uitat durerea nici
p]n[ ast[zi. Dac[ ]ncearc[ din nou aici ‚]n
Azerbaidjanƒ, bizuindu-se pe ajutorul vreunei
\[ri str[ine ‚Rusiaƒ, vor vedea ei>.
}n num[rul din 8 aprilie 1993 al cotidianului oficial Türkiye se putea citi: <La fel ca
mun\ii Karabaghului, Armenia a fost p[m]nt
turcesc de milenii =i va apar\ine din nou poporului turc. Dup[ aceea ]n Caucaz armenii vor
putea fi g[si\i doar ]n muzee>. Editorialistul
Mustafa Necati Özfatura, binecunoscut pentru articolele sale inflamatoare antiarmene=ti
din Türkiye, a lansat o amenin\are deschis[ cu
genocidul: <Ne vom asigura c[ num[rul armenilor din Armenia va deveni c]t o statistic[
de muzeu, la fel ca ]n Anatolia>.

Patriarhul Armean de Constantinopol semneaz[ ]n cartea de onoare
a memorialului Atatürk de la Ankara

lui turc din acea vreme, taxa nu a fost destinat[ finan\[rii unor cheltuieli de r[zboi, ci turciz[rii economiei, ]n condi\iile ]n care din cele
19.000 de firme ]nregistrate la acea vreme ]n
Istanbul doar 8 000 apar\ineau turcilor musulmani.

6-7 septembrie 1955 :
<Noaptea de cristal
de la Istanbul>
}n perioada crizelor interna\ionale ]n care
este implicat[ Turcia, crize ce apar cu regularitate ]n leg[tur[ cu Ciprul, Grecia, =i din
1991, cu Republica Armenia, minoritatea armean[ din Turcia devine iar \inta actelor de
violen\[ tolerate sau chiar ]ncurajate de statul
turc. Astfel, ]n timpul a=a-numitei <Nop\i de
cristal> de la Istanbul, mul\imile turce=ti ]narmate cu topoare =i b]te au atacat cartierele reziden\iale grece=ti =i armene=ti, au pr[dat
magazinele =i au ucis trei oameni. Tulbur[rile
s-au soldat cu pr[darea a 4000 de firme grece=ti, armene=ti =i evreie=ti, profanarea, pr[darea =i incendierea a 24 de biserici grece=ti
=i 4 armene=ti, profanarea a numeroase cimitire, distrugerea a 32 de =coli grece=ti =i 8
armene=ti, =i peste 300 de r[ni\i.

Persecu\iile politice
de dup[ lovitura de stat
militar[ din 1980
Dup[ lovitura de stat militar[ din 1980 au
fost aresta\i cel pu\in 14 armeni din Istanbul,
unii dintre ei fiind chiar tortura\i ]n ]nchisoa-

copiilor turci>. Güzelyan a fost ini\iatorul
unui program de rea=ezare, program preluat
mai t]rziu de Patriarhia Apostolic[ Armean[.
}ncep]nd din anii ’60, Güzelyan a ]ncercat s[
mute la Istanbul popula\ia r[mas[ ]n Armenia
occidental[, ]n cadrul unui program menit s[i educe pe copii ]n limba =i credin\a na\ional[. La baza acestui program a stat convingerea c[ o comunitate armean[ concentrat[ la
Istanbul poate fi protejat[ mult mai u=or, mai
ieftin =i mai eficient dec]t o minoritate risipit[
]n afara Istanbulului.

Campania antiarmeneasc[
din 1992-1994
O nou[ campanie de violen\[ antiarmeneasc[ a izbucnit odat[ cu declan=area r[zboiului din Karabagh =i e=ecul Azerbaidjanului
de a cuceri regiunea. Turcia s-a declarat ]n mod
deschis ap[r[toarea turcilor azeri =i ]n 1993 s-a
al[turat blocadei impuse de Azerbaidjan Armeniei. Mai ]nt]i mesajele graffiti au ap[rut
pe zidurile =colilor =i bisericilor armene=ti din
Istanbul ]n 1992, c]nd armenii din Karabagh
au cucerit or[=elul Hodjalu, a doua a=ezare
azer[ ca m[rime din Karabagh, dup[ Su=i.
<Ve\i pl[ti poli\a> sau <Karabaghul va deveni
morm]ntul vostru> s]nt sloganuri graffiti care,
al[turi de mesajele telefonice =i po=tale adresate institu\iilor armene=ti, inclusiv Patriarhatului Apostolic Armean, au intimidat comunitatea armean[ din Istanbul.
Comentariile f[cute de pre=edintele turc,
Turgut Özal, ]n prim[vara anului 1993 au
alarmat nu numai minoritatea armean[ din
Turcia, dar =i pe armenii din ]ntreaga Diaspor[.
Sus\in[tor al celor ce ]ndemnau la o inter-

Referirile mincinoase =i deseori def[im[toare ale presei turce=ti despre armeni reprezint[ una din principalele cauze ale temerilor
cu privire la viitoarele persecu\ii la adresa
minorit[\ii armene. Referirile ostile din pres[
cimenteaz[ un cli=eu ostil fa\[ de armeni deja
existent ]n societatea turc[.
Se pare c[ ]mpletirea sentimentelor antiarmene=ti =i antikurde ]n anii ’90 a fost rezultatul unei ini\iative a ]naltelor cercuri politice
=i militare. Comandantul diviziei de tancuri de
la Bitlis declara ]n 1993 c[ fiecare al =aptelea
membru al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) ar fi armean =i necircumcis:
<Membrii PKK s]nt nepo\ii acelora ‚ai armenilorƒ care ]n timpul primului r[zboi mondial
au lovit din spate Imperiul otoman>. La r]ndul s[u, guvernatorul regiunii din sud-estul
Turciei ]n perioada st[rii de urgen\[ a declarat
c[ au fost ]nregistra\i 800 de membri PKK de
origine armean[ provenind din Siria, Iran =i
Armenia. }ncep]nd din vara anului 1993
presa turc[ a vehiculat insistent ideea cum c[
]nsu=i liderul PKK, Abdullah Öcalan (Apo),
ar fi armean, potrivit canalului unu al televiziunii na\ionale TRT din 6 martie 1994, adev[ratul nume armenesc al lui Öcalan fiind
Artin Hagopian. Reporterul de la TRT le explica cet[\enilor turci de origine kurd[ c[ armenii au preluat controlul asupra PKK. La scurt
timp dup[ aceea cotidianul Turkish Daily
News ]l localiza pe liderul PKK ]n coridorul
Lacin controlat de for\ele armene din Karabagh, <anun\ul> fiind imediat repetat =i de TRT.
Studiul ]ntocmit de dr. Tessa Hofmann
mai prezint[ =i alte aspecte legate de persecutarea armenilor din Turcia: discriminarea
]n anii ’70, islamizarea for\at[ de la ]nceputul
anilor ’80, presiunile =i restric\iile la care s]nt
supuse =colile armene=ti, tratamentul discriminator =i umilitor la care s]nt supu=i armenii
]n timpul serviciului militar, distrugerea mo=tenirii culturale armene=ti. Armenii ]n Turcia
ast[zi prezint[ o situa\ie total incompatibil[
cu preten\iile Turciei de aderare la Uniunea
European[, situa\ie care este foarte pu\in
probabil c[ va ]nceta ]n urm[toarele decenii,
chiar dac[, ]ntr-un final, Turcia va reu=i s[
for\eze intrarea ]n UE.
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