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STIMATE DOMN,
Mi-a■i f■cut o pl■cut■ surpriz■ cu Anuarul Culturii

Armene „Ani" ce a■i binevoit a mi-l trimite. Trebue s■ v■

mul■umesc cu deosebit■ recuno■tiin■■, prntruc■ am aflat

dintr'însul multe lucruri ■i instructive ■i frumoase, - ■i o

m■rturisesc îmi pare foarte bine c■ v■ osteni■i în felul

acesta pentru popor ■i cultur■.

Anul acesta a■i f■cut chiar o mic■ enciclopedie în re-

. zumatul de Istorie; constat din ce în ce mai mult, c■ mult

a suferit poporul armean din cauza situa■iei sale geografice
în mijlocul unor alte neamuri ce s'au purtat f■r■ inim■ ■i
f■r■ con■tiin■■ : sunte■i un popor de martiri ■i totu■i cred
c■ va veni poate nu peste mult iar timpul s■ fi■i st■pânii
soartei, - eu unul m'a■i bucura foarte mult ■i sincer, dac■

Pronia dumnezeiasc■ face dreptate unui popor, care a p■-
timit atât de mult pentru cre■tinism ■i pentru neatârnarea sa,

Alexandru Th, Cisar

Arhiep. de Bucure■ti
Mitropolit romano-catolic în România

Mul■umesc D.lui Siruni pentru gândul amabil de a-mi

împ■rt■■i colec■ia întreag■ a revistei sale „Ani", pe care

o consider drept str■duin■a generoas■ a unui prieten al
celor dou■ Patrii.

Al. Marcu

[Ministrul Propagandei Na■ionale]

STIMATE DOMNULE SIRUNI,
Mul■umesc pentru frumosul Anuar prin care ■'ai îm-

plinit o sfânt■ datorie asupra neamului armenesc cu trecut

atât de bogat în manifest■ri culturale ■i artistice.

E o fapt■ pilduitoare.
Cu cele mai distinse salut■ri.

I. Simionescu
Pre■edintele Academiei Române

Mul■umesc foarte mult d.lui Siruni pentru interesan-
tele lucr■ri ce mi-a trimes pe care le citesc cu deosebit■

pl■cere ■i cu toat■ simpatia pe care to■i Românii avem

pentru admirabilul popor armean,care ne.a fost întotdeauna
prieten.

Dr. C. Angelescu
[Fost ministru al Educa■iei Na■ionale]
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STIMATE DOMNULE SIRUNI,

Imprejur■rile - care de atâtea ori dep■■esc voin■a
noastr■ în împ■r■irea timpului - m'au f■cut s■ întârzie

a■a de mult cu r■spunsul de fa■■, pe care vi-l datoram
imediat.

Odat■ cu iertarea pe care o solicit, v■ rog s■ bine-

voi■i a primi toat■ mul■umirea mea pentru delicata aten■iune
de a-mi fi împ■rt■■it comoara pe care a■i întitulat-o „Ani".

A■i pus în lumina binemeritat■ o cultur■ cu care ave■i
dreptul s■ v■ mândri■i, iar eu v■ rog s■ primi■i cele mai

c■lduroase felicit■ri pentru st■ruin■a pe care o depune■i
de atâta vreme pentru ap■rarea unui patrimoniu atât de

scump, ■i nu ocolesc a v■ exprima întreaga admira■ie pentru

opera pe care a■i reu■it s■ o realiza■i în împrejur■ri atât
de grele.

Al D.tale
Dr. V. Gomoiu

[fost ministru]
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IN MEMORIA

LUI GHEORGHE BAL■■

Valorosul cercet■tor al arhitecturii armene



311.5axioma m;?
d■



GHEORGHE BAL■, - OMUL

Vl■star al unui neam de veche fiin■are, neam ce a dat

Moldovei dealungul veacurilor mul■i ■i destoinici dreg■tori
ale c■ror nume sunt însemnate în cronici ■i în documente,
Gheorghe Bal■, fiu al lui Alexandru A. Bal■ ■i al Ruxandei,
n■scut■ Sturdza din Micl■u■ani, s'a n■scut la 12/24 A-

prilie 1868.

■i-a f■cut toate studiile în Elve■ia, de unde s'a întors

cu titlul de inginer (absolvent al ■coalei Politechnice din

Zurich). Intrat în corpul tehnic al Statului, a lucrat la con-

struc■ia podurilor de cale ferat■ de la Cerna-Vod■ ■i de

la V■deni (Br■ila) cum ■i la aceea a portului Constan■a.
Pe urm■ a p■r■sit serviciul Statului ■i s'a dedat studiilor

■i unor ocupa■iuni practice de alt soiu.

Foarte cult, deosebit de con■tiincios în tot ce f■cea,
de o modestie des■vâr■it■, bun gospodar ■i sf■tuitor cu-

minte, Gheorghe Bal■ avea o inim■ bun■ ■i cu totul în■e-

leg■toare a suferin■elor ■i a sl■biciunilor omene■ti. De

aceea a ajuns la bune rezultate în tot ce a întreprins ■i a

fost apreciat nu numai de acei ce l-au cunoscut dar ■i de

mult■ lume ce i-a cunoscut numai îndeplinirile.
Bun■tatea nu-l împiedeca îns■ de a fi hot■rit ■i nici

de a fi neclintit, cum nu.l f■cea s■ tolereze abuzuri sau

incorectitudini.

Era înzestrat de mult■ curiozitate ■tiin■ific■ ■i nimic

din ceeace era în natur■ sau din ce se producea de mintea

sau de mâinile omului nu era lipsit de interes pentru dânsul.
La început acest interes s'a îndreptat mai mult c■tre na-

tur■. Ii pl■cea vân■toarea ca ■i excursiunile. A fost unul.

din întemeietorii Societ■■ii Turi■tilor Români în sânul c■-
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reia s'a manifestat nu numai ca excursionist care ■i-a pu-

blicat impresiile dar c■reia i-a dat ■i o colaborare practic■,
prin trasarea de poteci în mun■i ■i prin construirea de

cabane-ad■post. In excursii g■sea mul■umirea însu■irilor sale

artistice în m■re■ia priveli■telor ■i în flora regiunilor prin
care trecea, cum g■sea ■i satisfac■ia curiozit■■ii sale ■tiin-

■ifice asupra alc■tuirei solului. C■ci una din întâile sale

preocupa■ii a fost mineralogia. O alta fiind chestiunile de

iriga■ie, dând despre aceste din urm■ chestiuni unul dintre

cele dintâi studii ce au fost publicate la noi.

Cu vremea îns■, ocupa■iile sale s'au îndrumat ■i s'au

statornicit mai ales în trei direc■iuni : una artistico-istoric■,
alta economic■ ■i a treia caritabil■.

Era, pot spune, firesc, ca laturea artistic■ a caracte-

rului lui Bal■, influen■at■ de preg■tirea sa inginereasc■

■tiin■ific■, s■-l duc■ la studiul arhitecturei biserice■ti ■i în

special a celei moldovene■ti. Acest studiu a început prin
acel al solu■iei g■sit■ de arhitec■ii bisericelor moldovene■ti
(în care planul bizantin se îmbin■ în chip fericit cu eleva-

■iunea gotic■) pentru a■ezarea turlei pantocratorului pe

bolta naosului, solu■ie ce înalt■ biserica ■i-i d■ un aspect
mai pu■in masiv. Cred c■ nu m■ în■el afirmând c■, de la

problema aceasta constructiv■, au pornit studiile sale ulte-

rioare, studii ce l'au dus mai târziu la o cunoa■tere am■-

nun■it■ ■i des■vâr■it■ a bisericilor moldovene■ti ■i nu nu-

mai din punctul de vedere arhitectonic ci ■i din acel al

picturei ■i al întregei zestre biserice■ti.
Studiile sale au avut dintâi ca rezultat o serie de mo-

nografii ■i apoi ni■te lucr■ri de sintez■ prin care a tras

prima brazd■ în istoria arhitecturei biserice■ti moldove-

ne■ti. Lucr■rile acestea expun temeinic ■i luminos tot ce

,se putea spune asupra acestei arhitecturi.

A dovedit de altfel temeinicia cuno■tin■elor sale în

aceast■ ramur■a artelor în Comisiunea Monumentelor Isto-

rice, a c■rui membrua fost mul■i ani, cum a ar■tat cultura

sa artistic■ general■ în comitetul Muzeului Toma Stelian

■i în atâtea comisiuni ■i comitete vremelnice, în care a

exercitat, cu toat■ modestia sa, o influen■■ binef■c■toare

■i adesea hot■ritoare.

Gospodar bun, bine preg■tit din punctul de vedere
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tehnic ingineresc, nu se putea ca s■ nu pun■ um■rulla de.

s■vâr■irea industriei noastre de construc■iuni. A primit s■

colaboreze în diferite consilii de administra■ie ale acestei

industrii, în care cuno■tin■ele sale tehnice ■i calit■■ile sale

de om cump■nit ■i practic au contribuit mult la bunul mers-

al societ■■ilor ■i întreprinderilor respective, deosebita sa

con■tiinciozitate având un rost însemnat pentru gospod■-
rirea chibzuit■ a banilor ac■ionarilor.

Inima sa bun■ ■i desvoltatul s■u sim■ de solidaritate

omeneasc■,mai ales fa■■ de suferinzi, a f■cut din Gheorghe
Bal■: un conduc■tor destoinic atât în timp de r■sboiu cât

■i în acel de pace a Crucei Ro■ii Române, cum a f■cut

dintr'insul un colaborator de frunte în conducerea Socie-

t■■ii pentru Profilaxia Tuberculozei ca ■i a acelei pentru
Combaterea Tuberculozei 'la Copii.

O caracteristic■ a felului s■u de a fi a fost aceea c■

de■i cet■■ean con■tient ■i foarte con■tiincios în îndeplinirea
tuturor îndatoririlor sale civice, el nu a luat parte la ac-

■iunile politice de partid ci a fost, s'ar putea spune, dea-

supra unei asemeni politici ■i a luptelor ce duceau la des-

bin■ri.

Plecat dintre cei vii la 23 Septemvrie 1934, în urma

sa r■mâne, pentru genera■iile viitoare, opera sa scris■.

asupra arhitecturei moldovene■ti, dar r■mâne ■i pentru cei
ce l-au cunoscut dar ■i pentru mul■i din cei ce vor veni-
de acum înainte ■i care vor auzi pomenindu. se despre dânsul:
numai prin graiu, icoana unui om ales, unui om al datoriei.
■i a unui om de o nem■rginit■ bun■tate.}

î.

GENERAL R. ROSETTI

8 Mai 1942.
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GHEORGHE BAL■, -

CERCETATORUI *

Problema originelor arhitecturii noastre religioase ■i a

influen■elor pe care le.a suferit în decursul veacurilor n'a

fost cercetat■ ■i expus■ metodic ■i temeinic, decât prin
studiile lui Gh. Bal■. Aci st■ meritul, marele s■u merit

■tiin■ific. C■ci, în lips■ de studii în aceste privin■e, chiar

■i în literatura special■ a ■■rilor de la care ne-au venit in-

fluen■ele amintite, - el s'a apucat s■ fac■ însu■i astfel de

studii, prin cercetarea la fa■a locului,(a monumentelor de

art■ bizantin■ din Serbia, din Bulgaria, din Turcia, din
Sfântul Munte ■i, în urm■, din Rusia chiar, dând, ca re-

zultat al acestor cercet■ri, publica■ii de mare valoare ■i de

mult folos, pentru moi, ca ■i pentru lumea înv■■at■ str■in■,
- publica■ii pe care le-a întreprins, rând pe rând, con-

■tiincios, temeinic ■i competent, ca tot ce scrisese ■i publi-
.case mai'nainte.

■i-a îndreptat pa■ii mai întâiu spre Statul de unde

■tia c■ ne-au venit primele înrâuriri artistice, atât în Tara
Româneasc■ cât ■i în Moldova, spre Serbia. Publica■ia sa

O vizit■ la câteva biserici în Serbia (1911), dovedind bogate
■i speciale cuno■tin■e istorice, tehnice ■i artistice, pe lâng■

un spirit critic p■trunz■tor ■i o expunere clar■, sobr■ ■i
îngrijit■, este o veritabil■ monografie asupra arhitecturii

■i artei biserice■ti la vecinii. no■tri de peste Dun■re. Iar

aceasta nu numai pentru literatura român■, ci ■i pentru
cea sârb■ ■i chiar pentru cea str■in■. Inso■it■ de vederi,

schi■e, planuri,. detalii ■i alte asemenea elemente de docu-

mentare, multe luate la fa■a locului ■i date la lumin■ pentru

prima oar■ de dânsul, publica■ia aceasta face onoare auto-
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rului, utilizat■ fiind foarte adesea de erudi■ii str■ini care

se ocup■ de arta sârbeasc■.

Din Serbia a trecut, anul urm■tor, în Bulgaria, regiune
mai pu■in important■ pentru noi decât cea dintâiu, unde

împreun■ cu D.l Arhitect N. Ghica=Bude■ti a studiat Rai-

nile bisericilor bizantine din Mesembria (1912), stabilind, în

publica■i■ ce a dat, c■ ele apar■in, dup■ criterii tehnice ■i
stilistice, epocii Paleologilor. Iar din Bulgaria, un an dup■

aceia, a mers în Grecia, la Sfântul Munte pentru a studia

arhitectura religioas■ de acolo, oferindu-ne, ca rezultat,

opera sa, negre■it capital■, asupra artei bizantine în Balcani,
Arhitectura Sfântului Munie (1913), cu un material extrem de

bogat ■i important, în mare parte inedit, pentru cunoa■-

terea artei religioase atonite ■i în care arat■ leg■turile din-

tre aceast■ art■ ■i vechea arhitectur■ religioas■ româneasc■.

In cadrul acelora■i preocup■ria mai publicat un studiu

asupra ruinelor bisericii ridicat■ odinioar■ de Radu-cel-Mare

al T■rii-Române■ti la Lopu■nia în Serbia (1912), un altul

asupra mân■stirii din Nicopoli (1915) ■i un al treilea asupra

r■m■■i■elor palatului Demnilor no■tri din Moldova la Con-

stantinopol, a■a zisul Bogdan-Sarul (1916), stabilind, pentru
toate aceste resturi monumentale, dup■ acelea■i criterii,
data construc■iei lor.. Apoi, din Balcani, a trecut, inc■ îna.-

inte de r■zboiul cel mare, în Rusia, pentru a studia ■i acolo
la Moscova ■i Chiev, monumentele religioase de art■ bizan-

tin■. Dar, întrucât influen■ele artei ruse■ti asupra celei

moldovene■ti s'au exercitat mai târziu, dincolo de sfera

preocup■rilor sale, nu a publicat, dup■ cât ■tim, rezultatul

acestei din urm■ c■l■torii de studii.

Cu un astfel de capital ■tiin■ific, care a dat studiilor

■i orizont mult mai larg, Gh. Bal■ putea, acum, s■ atace

problema preocup■rii sale de c■petenie : originea arhiteciurii

religioase la Români ■i evolu■ia ei. ■i, în adev■r, când s'a

prezentat ocazia de a da, în aceast■ privin■■, un studiu
de sintez■, l-a dat, în capitolul „I'Architecture religieuse mol.
dave" - publicat ca adaus la opera lui Nic. Iorga, P'Art
Roumain (1922) - ■i care nu este decât istoria, sub raport
tehnic ■i artistic, a evolu■iei artei religioase moldovene■ti -
ucrare mult apreciat■ ■i citat■ de istoricii de art■ streini,

cari s'au putut informa ■i documenta, în acest chip, asupra
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vechei arte române■ti, considerând-o, cum ■i este, ca una

din cele mai interesante ■i originale produse, de caracter

propriu, na■ional, a artei bizantine în expansiunea ei r■-

s■ritean■.
In române■te, rezultatele acestea le-a înf■■i■at în marea

sa lucrare Bisericile lui ■tefan-cel Mare, - oper■ monumen-

tal■ care încoroneaz■ activitatea ■tiin■ific■, în domeniul

vechei arhitecturi biserice■ti moldovene, a lui Gh. Bal■ ■i
care va r■mâne, pentru mult■ vreme, isvorul principal din

care se va scoate, ca dintr'o fântân■ inepuisabil■, datele ■i
elementele necesare pentru studiul bisericilor ■i monumen-

telor din Moldova veacului al XV-lea. Evident, dac■ moar-

tea n'ar fi pus cap■t, atât de nea■teptatzilelor lui Gh. Bal■,
activitatea sa ar fi continuat, tot atât de metodic ■i temeinic,
dar cv o autoritate mereu crescând■, împrosp■tat■ prin
nouile sale lucr■ri. Iat■ de ce dispari■ia lui a fost ■i este

a■a de mult regretat■ de to■i cei ce l-au cunoscut ■i au pre-

■uit înv■■■tura, râvna ■i talentul acestui, pe cât de modest

pe atât de meritos, înv■■at român.

ALEX. LAPEDATU



OPERA ■TIINTIFICA A LUI G. BAL■

Arta noastr■ religioas■ ■i-a avut în regretatul Bal■
unul din reprezentan■ii s■i de frunte. Cu o pasiune care

nu l.a p■r■sit pân■ în cele din urm■ zile, distinsul istoric

al artei a urm■rit desvoltarea pre■ioaselor monumente ce

acoper■ p■mântul Moldovei, din cele mai vechi timpuri,
în lunga ■i str■lucita ei evolu■ie, pân■ aproape de epoca

noastr■.

De la primele sale cercet■ri, a sim■it nevoia s■ l■mu-

reasc■ multe ■i complicate probleme, pe care le puneau din

punct de vedere arhitectonic, aceste monumente, s■ deslu-

■easc■ elementele care au contribuit a crea tipul ce s'a im-

pus. Lucrul n'a fost u■or, dat■ fiind marea mul■ime a cl■-

dirilor ■i varietatea lor multipl■, ca ■i lipsa.monografiilor
■i lucr■rilor de detaliu. Cuno■tin■ele pe care ■i ie-a câ■tigat
cu privire la monumentele bizantine din ■■rile balcanice,
diu Italia meridional■ ■i din R■s■rit, la cele armeno.geor-

giene, care au p■truns pân■la noi ■i ale ■inuturilor vecine

de influen■■ occidental■, de care n'am fost str■ini, l'au f■cut

s■ claseze cu bun■ metod■ tot acest bogat material, s■-l

studieze cu o competen■■ recunoscut■

Cele trei lucr■ri fundamentale, închinate monumentelor

religioase ale Moldovei, ne presint■, în toat■ evolu■ia ei,
arta acestui ■inut.

Bisericile lui ■tefan cel Mare, (Bulet. Comisiunii Monu-

mentelor Istorice, 1925), cu care începe seria, ne dau in-

ventariul tuturor bisericilor moldovene, de la primele în-

ceputuri pân■ la 1527 (urcarea pe tron a lui Petru Rare■)-
Urm■rindu.le, în ordinea timpului, autorul determin■ fac-

torii dintâi : influen■a Gali■iei ■i a Transilvaniei, la care se

2
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adaug■ alta, de origine iranian■, venit■ prin Armeni, în

epoca lui Alexandru cel Bun.

Lunga ■i glorioasa domnie a lui ■tefan cel Mare re-

presint■, în desvoltarea artei arhitecturale a Moldovei,
punctul culminant. Stilul se închiag■ acum definitiv, prin-
cipiile arhitectonice se fixeaz■. C■utând a l■muri elemen-

tele acestui stil, însemnat prin acel perfect echilibru al în-

tregului, atât de caracteristic, G. Bal■ a■eaz■ în primul loc

influen■a bizantin■. Ea apare în planul bisericii, dictat de

nevoile cultului ortodox, în desp■r■irile clasice (altar, naos,

pronaos), în planul trilobat al naosului, în bol■ile ■i arcele

de caracter bizantin. In al doilea loc vine influen■a gotic■;
ea se explic■ îndeajuns prin rela■iile frecvente ale ■■rii cu

Polonia ■i Transilvania, de unde se aduceau acum me■terii
cari nu mai puteau veni din Balcani, c■zu■i în robia tur-

ceasc■. In■l■iinea svelt■ a bisericilor, în contrast cu „con-

centrarea în sine a propor■iilor bizantine", contraforturile

exterioare, principiu occidental, în opunere cu cel bizantin

concentrând în interior toate p■r■ile constructive destinate
a anula presiunea bol■ilor, tratarea pietrei sculptate, în

cadrele dela u■i ■i ferestre, - toate acestea sunt elemente
ale influen■ei gotice, O influen■■ armean■, în arcurile oblice

ale bol■ilor din naos, e semnalat■ de asemenea.

x Pictura, la care înc■ se opre■te autorul, e cu totul

bizantin■.

Bisericile moldovene■ti din veacul al XVI.Jea. (Bul. Com.

Mon. Ist. 1928), formeaz■ al doilea volum al colec■iei. El

înregistreaz■ cl■dirile din epoca lui Petru Rare■ pân■ c■tre

sfâr■itul secolului (1527-1582) ■i stabile■te caracterul arhi-

tecturii religioase a epocii. Me■terii nu se mul■umesc acum

a reproduce monumentele vechi, ci caut■ în acela■ timp a

da expresie tendin■elor nou■ ce.■i f■ceau drum. Vechiul

fond bizantin al planului ■i boltirile r■mân tr■s■tura do-

micant■. Principiile gotice aplicate în epoca lui ■tefan cel

Mare,contraforturile, cioplirea frumoas■ a u■ilor ■i feres-
trelor r■mân în fiin■■. Al■turi îns■, influen■a Rena■terii,
care p■trunsese în Gali■ia ■i Transilvania, se simte în mo-

numentele domniei lui Rare■, (chenare de u■i ■i fere■ti).
Dar modific■ri importante apar acum ; ad■ogirea pridvorului
■i, îaainte de toate, zugr■virea fa■adelor, un element nou,
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„o nou■ pagin■ de iconografie", cum o caracterizeaz■, atât

de nimerit, autorul, menit■ a reaminti credincio■ilor cele

ce nu se puteau vedea pân■ acum decât înl■untrulBisericii.

Bal■ vede în aceast■ împodobire exterioar■ prin zugr■vire
o crea■ie moldoveneasc■. Ornamenta■ia p■streaz■ multe din

motivele bizantine ale epocii anterioare, dar se v■d ■i ele-

mente orientale, înrudite cu multe din cele dintâi, ■i ele-

mente ale Rena■terii.
Bisericile moldovene■ti din veacurile al XVII.lea ■i al

XVIII.lea. (Bul. Com. Mon.Ist., 1933) încheie seria. C■tre

sfâr■itul secolului al XVI.lea, elemente din stilul muntean

p■trund în arta Moldovei ■i, cu ele, o pronun■at■ influen■■

bizantin■. Unele monumente atest■ ■i influen■e orientale,
armeno-georgiene, ruse■ti ■i occidentale. Toate acestea rup

continuitatea logic■ a veacurilor precedente ■i dau biseri-

cilor moldovene■ti o înf■■i■are nou■. Pe când vechile mo-

numente se puteau reduce la câteva tipuri înrudite între

ele, cele din secolul al XVII-lea ■i, mai cu seam■, din al

XVIII-lea v■desc o mare varietate în formele interioare ■i
exterioare. Aceste caracteristice sunt expuse de autor în

exemplarele cele mai însemnate ce ilustreaz■ arta epocii.
In toat■ aceast■ prezentare a evolu■iei artei moldovene

aceia■i împ■r■ire metodic■ a materialului, îmbr■■i■ând deo-

potriv■ arhitectur■, ornamenta■ie, pictur■, 110bilier, pietre
de mormânt ■. a., aceia■i superioar■ în■elegere ■i p■trun-
z■toare analiz■ a elementelor componente, care fac din a-

ceast■ vast■ publica■ie una din cele mai pre■ioase opere

■tiin■ifice închinate artei române■ti.
N. BANESCU



OPERA LUI G. BAL■ IN LUMINA

DESCOPERIRILOR RECENTE

Mult■ vreme înc■ cercetarea monumentelor noastre

vechi, mai ales din Moldova, va r■mâne c■l■uzit■ de su-

gestiile r■spândite în opera lui G. Bal■, care îmbr■■i■eaz■

evolu■ia arhitecturei moldovene■ti de la origine ■i pân■ la

sfâr■itul secolului al XVIII-lea. Cu modestia care îl carac-

teriza, el vedea în lucr■rile sale o simpl■ inventariere, un

fel de catastif - cum îi pl■cea s■ spue - al monumentelor

noastre istorice, în timp ce noi, nu numai c■ recunoa■tem
în ele o oper■ definitiv■ de sintez■, dar g■sim la fiecare

pas nepre■uite îndrum■ri pentru noui cercet■ri. Rezultatele

acestora, pe zi ce trece, nu fac decât s■ confirme vederile
sale ■i s■ învedereze presupunerile sau sugestiile cuprinse
în opera sa atât de sigur■ ■i de cumpânit■. Bucuria, care

în mod firesc, înso■e■te aceste noi descoperiri nu este um-

brit■ de cât de regretul c■ nu poate fi împ■rt■■it■ ■i de

adev■ratul lor ini■iator, prea timpuriu disp■rut dintre noi.

Ne vom m■rgini s■ d■m ca exemplu sugestiv unul din

monumentele care st■ la baza arhitecturei noastre, deoarece

constitue o neîndoioas■ tr■s■tur■ de unire între Moldova

■i Muntenia înc■ dela sfâr■itul secolului al XIV.lea, una

din cele mai vechi Biserici, care ni s'a p■strat aproape în

întregime din acele vremi atât de îndep■rtate: Biserica Sf.

Treime din Siret.

Monumentul nu se putea studia de cât în cele mai rele

condi■iuni. In exterior, un strat gros, compact ■i rezistent
de tencuial■ se str■duia cu înc■p■■■nare s■ nu lase aparent
din vechea structur■ a zidurilor de cât un brâu de c■r■mizi

a■ezate în din■i de fer■str■u. A■a crezuser■ nimerit îngri-
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jitorii din trecut ai bisericii ca s■ ascund■ sub giulgiul alb

al tencuelii spoite via■a policrom■ a fa■adelor : frumoasa

zid■rie de piatr■ neregulat■, arcade, br■uri de c■r■mid■,
podoabe de discuri ■i c■r■mizi sm■l■uite, flori de p■mânt
ars. In interior de asemeni zid■rii de umplutur■în firi de

neb■nuite, pardoseala în■l■at■ ■i alte transform■ri schim-

baser■ vechile forme ale monumentului.

[n aceste condi■iuni, c■l■uzit de elementele cari se mai

puteau vedea sau numai presupune, G. Bal■ a ajuns la con-

cluzia c■ monumentul e probabil datorit c■lug■rilor sârbi
sau de ■coal■ sârbeasc■ veni■i în Moldova în vremea lui

Petru Mu■at, în cât, ad■uga el, „tradi■ia ca Sfânta Treime
ar fi de la sfâr■itul secolului al XIV-lea pare a se adeveri".

Hot■râtoare fusese pentru aceast■ concluzie apropierea pe

care o g■sise între planul bisericii noastre ■i acela al bise-

ricii din Rudeni■a, planuri pe cari le ■i public■ fa■■ în

fa■■ astfel ca asem■narea s■ apar■ cât mai evident■. Nota

îns■ c■ la Sfânta Treime fuseser■ suprimate ni■ele zidurilor
de miaz■ zi ■i miaz■ noapte ale naosului, cari figureaz■ în

planul sârbesc.

Dar tocmai prezen■a acestor ni■e - dispozi■iune ca-

racteristic sârbeasc■ - a fost pus■ în lumin■ de ultimele
cercet■ri.

Intr'adev■r, în cursul anilor trecu■i, conducând lucr■-
rile de consolidare ale acestei biserici ■i trebuind s■ fac o

subzidire general■ a temeliilor ■ubrezite, am constatat c■,
în p■mânt, funda■iile originale fuseser■ pornite pentru un

monumentcare ar fi reprodus întocmai dispozi■iunea ca=

racteristic■ a planului sârbesc. La cele patru col■uri ale

absidelor laterale ale naosului am descoperit, construite

odat■ cu restul temeliilor, picioarele acestor ni■e cari evi-

den■iaz■ c■ ne g■sim în fa■a unei funda■ii întemeiate de

c■lug■ri de ■coal■ sârbeasc■. In arhiva Comisiunii Monu-

mentelor Istorice se p■streaz■ fotografiile acestor funda■ii
iar în pardoseala actual■ a bisericii am avut grija s■ de-

senezi cu lespezi de piatr■ încadrate cu c■r■mid■ locul a-

cestor patru picioare cari au r■mas ascunse în p■mânt.
Nueste locul s■ cercet■m aci motivele pentru cari

acest dispozitiv nu se g■se■te de cât în funda■ii. Ne mul.

■umim pentru moment, cu autoriza■ia Comisiunii Monu-
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mentelor Istorice pentru care am f■cut aceste lucr■ri, s■

punem sub ochii cititorilor planul înc■ inedit al funda■iilor
g■site, al■turi de planurile publicate de G. Bal■. Este sur-

prinz■tor cum urmele ascunse în p■mânt confirm■ asem■-

narea care devine perfect■ ■i cum, în modul acesta, con-

cluzia lui G. Bal■ din probabil■ devine cert■.
Urmândsugestiile aceluia■ îndrum■tor, sper■m,în alt■

ordine de idei, s■ putem aduce de asemenea o nou■ pre-

cizare ■i în chestiunea influen■elor armene în arhitectura

noastr■. „Ar fi interesant, scria G. Bal■, s■ se ■tie dac■

blocurile de piatr■ de talie de la Dealu ■i de la Curtea de

Arge■ nu sunt, ca în Armenia, mai de grab■ un placaj mai

mult sau mai pu■in gros. Ar fi bine s■ se noteze posibili-
tatea acestei particularit■■i pentru ca s■ poat■ fi verificat■

la prima ocazie".

Cutremurul din anul 1940 ne.a impus aceast■ ocazie.

Cât de curând, când se vor face lucr■rile de consolidare a

blocurilor dizlocate de la turlele bisericii Dealu se va putea
verifica aceast■ particularitate care ar uni, ■i mai mult

desvoltarea artei noastre de influen■a venit■ din Armenia,
dând astfel înc■ odat■ dreptate subtilelor, minu■ioaselor ■i
clar v■z■toarelor cercet■ri ale lui G. Bal■.

HORIATEODORU
Profesor, Arhitect al Comisiunii

Monumentelor Istorice



GHEORGHE BAL■

■I INFLUENTA ARTELI ARMENE ASUPRA VECHII

ARHITECTURI DIN MUNTENIA ■I DIN MOLDOVA

Acei cari l'au cunoscut pe Gheorghe Bal■ ■tiu c■ el

a fost în tot cursul vie■ii, un cercet■tor pasionat ■i pân■

în ultima zi un muncitor neobosit. Activitatea sa a fost

tot atât de mare ■i de întins■ pe cât a fost ■i de variat■.

Nu ne apar■ine ca s■ judec■m aceast■ activitate în între-

gimea ei ; ne vom m■rgini în consecin■■ la cercetarea lu-

cr■rilor pe cari Gheorghe Bal■ le-a înf■ptuit în domeniul

arhitecturii vechi a Românilor.
El a fost cel dintâi care a aplicat, în lucr■rile sale, o

metod■ ■tiin■ific■ ■i ra■ional■, cel dintâi care a studiat în

mod sistematic ■i complect, monumentele noastre vechi, în

special acele din Moldova, d■ruindu-ne o oper■ des■v■âr-

■it■ de care to■i acei ce vor urma calea deschis■ de el,
vor trebui s■ ■in■ seama, c■ci opera sa va putea fi, întot-

deauna consultat■ nu numai cu mult folos dar ■i cu o de-

plin■ încredere în ce prive■te exactitatea ei fie din punc-

tul de vedere al artei ■i al technicii fie din punctul de ve-

dere al istoriei, al epigrafiei, al inconografiei etc. etc.

O chestiune care prezint■ cel mai mare interes ■i pe

care Gheorghe Bal■ a studiat.o cu mult■ p■trundere este

aceea a leg■turilor dintre arta noastr■ veche ■i celelalte

■coli de art■ de care ea se înrude■te mai de aproape sau

mai de departe. Gheorghe Bal■ a reu■it a l■muri diferite

influen■e ce ni au fost aduse de curentele venite de la une.

le din ■■rile Europei cum este Serbia precum ■i din unele

p■r■i ale Asiei apusene cum este Armenia. Aceste dou■

influen■e sunt de altfel, în afar■ de influen■a bizantin■

care este desigur cea mai important■, cele mai de seam■
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printre leg■turile de art■ ce le-a avut arhitectura din ■■-
rile noastre, în trecutul ei mai îndep■rtat.

Pentru a.■i atinge scopul, Gheorghe Bal■, dup■ ce a

studiat am■nun■it, toate publica■iiie de specialitate ■i a

propus s■ întreprind■ c■l■torii în toate ■■rile ce-au avut

în trecut, leg■turi cu a noastr■, nel■sând la o parte pe nici

una din ele. Astfel el a vizitat Polonia ■i Ungaria, Serbia

■i Bulgaria, Grecia ■i Muntele Atos, Turcia ■i Rusia, de-

s■vâr■indu.■i cuno■tin■ele ■i contrelându.le „de visu".

In acest mod ■i prin spiritul s■u de observa■ie p■trun-
z■tor ■i just, print'o documentare larg■ ■i bogat■ ■i cu da-

rul expunerii sale clare, el a ajutat mult la deslu■irea ace-

stor importante chestiuni.

La primul congres de art■ bizantin■, întrunit în anul

1924 la Bucure■ti, din ini■iativa mult regretatului profesor
Nicolae Iorga, Gheorghe Bal■, a f■cut o comunicare „asu-

pra unor particularit■■i ale b■l■ilor moldovene■ti" pe cari

le-a comparat cu o serie de forme mai mult sau mai pu■in
asem■n■toare ce se g■sesc în diferite ■■ri, începând cu In-

diile Musulmane ■i cu Turkestanul, urmând cu Persia ■i
Birmania, apoi cu Siria ■i Egiptul ■i terminând cu Spania.
Astfel a constatat c■ în toate aceste ■■ri se reg■sesc unele

forme de b■l■i având oare care asem■n■riatât între ele cât

■i cu cele moldovene■ti din cauza influen■elor primite ori

dela civiliza■ia bizantin■ ori dela cea arab■, poate, în mod

simultan, chiar dela amândou■.
Din documentarea ce Gheorghe Bal■ a înf■■i■at.o în

comunicarea sa din anul 1924, ar ree■i c■ formele atât de

originale ale bol■ilor moldovene■ti, cu toate c■ ele nu sunt

identice cu cele din Armenia î■i trag totu■i originea din

arta armean■.

Gheorghe Bal■, î■i mai întemeiaz■ aceast■ p■rere ■i

pe diferitele emigra■iuni armene■ti în Europa, din cari

unele s'au a■ezat în Moldova.

S■ ■tie într'adev■r, în mod precis, c■ au avut loc, în

evul mediu, mai multe asemeni emigra■iuni spre Europa,
dintre cari unele în Crimeia, în Rusia, fîn Moldova ■i în

Polonia. Primele emigra■iuni cunoscute spre Moldovaarfi

fost înc■ de prin veacul al X[Ilea adic■ înainte de înte.

meierea ca Stat a principatului Moldovei; apoi mai sunt
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Semnalate ■i alte emigra■iuni armene■ti în veacurile urm■-

toare, anume în al XIII-lea, al XIV-lea ■i al XV-lea, atât

n timpul domniei lui Alexandru cel Bun cât ■i a lui ■te-
an cel Mare; în sfâr■it s■ mai pomenesc altele la începu-

tul veacului al XVII-lea.

Gheorghe Bal■ deduce din acestea c■ este foarte le-

gitim de a se presupune c■ printre atâ■i emigran■i veni■i
dintr'o ■ar■ în care arhitectura ajunsese la acel grad cu-

roscut de perfec■ie, a trebuit s■ se g■seasc■ ■i numero■i
arti■ti.

Aceast■ observa■ie este foarte fireasc■ ■i este dealtfel
dovedit prin lucr■rile lui Gheorghe Bal■ care ne arat■ c■

unele forme de ale bol■ilor din Moldova, în special arcurile

piezi■e (dragonale) se aseam■n■ în principiu cu unele for-
me din arhitectura armean■ ca ■i din arhitectura unor ■■ri
din orientul apropiat de supt influen■a bizantin■ ■i arab■.

Credem îns■ c■ l■murirea acestei chestiuni reclam■ o cer-

cetare mai am■nun■it■ a structurii bol■ilor din Armenia

spre a putea fi comparate cu cele din Moldova cari ni

sunt mai bine cunoscute.

Din faptul c■ Gheorghe Bal■ recunoa■te c■ din punc-

tul de vedere al arhitecturii nimic nu distinge bisericile

armene■ti din Moldova, a■a cum le vedem pân■ azi, de bi-

sericile moldovene■ti propriu zise ■i c■ prin urmare nu

r■mân loc pentru ipoteza c■ bisericile armene■ti din Mol-

dova ar fi fost construite de c■tre arhitec■i armeni, rezult■

ca problema s■ circumscrie oare cum, m■rginânduse la

aceea a bol■ilor a c■ror asem■nare ni.a ar■tat'o (Gheorghe
Bal■ în comunicarea sa f■cut■ la congresul din Bucure■ti
în 1924.

R■mâneca s■ se ■in■ seam■ ■i de faptul dovedit c■

cea mai mare parte din bisericile ■i mân■stirile armene din

Moldova au fost distruse ■i c■ cele ce mai d■inuesc ast■zi

au fost ref■cute în epoci mai recente probabil de c■tre

me■teri moldoveni, pe când în cele vechi distruse s■ g■-
sear poate elemente de arhitectur■ armean■ ale c■ror urme

s'ar putea reg■si.
Dar ilustra■iile date de Gheorghe Bal■ în lucr■rile

sale asupra arhitecturii moldovene ■i din compara■ia lor

cu cele ce le g■sim în lucrarea profesorului Strzygowki:
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„Die Baukunst der Armenier und Europa" reese limpede
urm■torul fapt:

Arhitectura armean■ veche era întemeiat■ pe tecnica

pietrei cioplite care pare chiar a fi fost materialul exclusiv

întrebuin■at la edificarea monumentelor din aceast■ ■ar■
fiindc■ piatra se g■se■te din bel■ug în Armenia. Pe când
din contr■ arhitectura veche a Moldovei era întemeiat■ pe

technica c■r■mizii ca ■i arhitectura bizantin■ ca ■i aceea

a orientului european în genere.

S■ ■tie c■ c■r■mida se fabric■ ■i se mânue■te relativ

u■or, pe când piatra e ■i mai greu de lucrat ■i de mânuit

■i tot odat■ ■i mai scump■. In Moldova, din aceast■ cauz■

piatra cioplit■ s'a întrebuin■at în vechime mai cu seam■

la partea exterioar■ a monumentelor, ■i anume în locurile

cele mai expuse intemperiilor, la socluri, la brâvrile în re-

lief, la corni■e etc., precum ■i la chenarele de u■i ■i de fe-

restre, pe când în celel'alte p■r■i ale cl■dirilor, me■terii
moldoveni întrebuin■au mai mult piatr■ brut■ u■oar■(si-

g■) ■i c■r■mida, mai ales la bol■i ■i la p■r■ile superioare
ale cl■dirilor pentru c■ c■r■mida s■ poate, mult mai u■or

de cât piatra ridica la în■l■imi mai mari.

S■ ■tie c■ c■r■mida are technica sa special■, cu totul

diferit■ de technica pietrei, precum de altfel fie care ma-

terial de construc■ii are technica sa ce rezult■ direct din

însu■irile sale proprii.
Credem c■ aceast■ deosebire radical■ de material ■i

de technic■ între arhitectura Armeniei ■i aceea a Moldo-

vei este principala cauz■ pentru care nu este decât pu■in■

asem■nare, atât din punctul de vedere arhitectonic cât ■i
din cel constructiv (în afar■ de bol■i) între monumentele

celor dou■ ■■ri. Tot din aceast■ cauz■, precum vom vedea

mai jos, influen■a artei. armene asupra arhitecturii moldo-

vene este incontestabil■ prin partea ei decorativ■, anume

a sculpturii în piatr■. Aceast■ constatare se explic■ foarte

u■or prin faptul c■ Armenii au fost întotd'auna str■luci■i
cioplitori în piatr■ cum au fost ■i sculptori îndemânatici,
întru cât, precum am ar■tat mai sus, piatra se g■se■te din

bel■ug în ■ara lor ■i s■ întrebuin■eaz■ în mod curent, ba

poate chiar exclusiv în arhitectura Armeniei pe când rolul

c■r■mizii pare a fi fost nul.
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Ne putem prin urmare închipui c■ arti■tii armeni,

emigra■i în Moldova ■i g■sind acolo o arhitectur■ din c■-

r■mid■ pe cari me■terii lor nu o cuno■teau de a cas■ de
cât poate în mod excep■ional, nu au putut l■sa oricât pu-

■ine urme ale influen■ei lor.

In afar■ de aceasta un fapt mai important care trebue
amintit este c■ emigran■ii armeni au g■sit în Moldova,
breslele de pietrari poloni ■i sa■i cari lucrau pentru Domnii

Moldovei, cari au avut în totd'auna rela■iuni importante
cu Polonia ei având ■i întinse propriet■■i în Ardeal, la

Cetatea de Balt■, Cicai etc. Cercet■rile lui Gheorghe Bal■
arat■ c■ probabil faptul c■ în veacul al XIV.lea al XV-lea

■i al XVIlea s■ aflau în Moldova bresle de meseria■i de

cioplitori în piatr■ din ■coala romanico-gotic■ din Occiden-
tul Europei, precum ni dovedesc în mod incontestabil for-

mele ogivale ale u■ilor ■i ale ferestrelor de piatr■, pre-

cum ■i sculptura, profilele ■i procedeele me■terilor pietrari
veni■i din Polonia, Gali■ia ■i Ardeal. In afar■ de aceasta

„semnele lapidare" ale acestor me■teri dovedesc c■ ei de-

pindeau de corpora■iile medievale gotice cari î■i aveau lo-

jile la Strasburg, la Viena ■i parte la Praga. Aceste „semne

lapidare" ale me■terilor pietrari din Moldova, studiate a.

m■nun■it de Gheorghe Bal■, se reg■sesc la toate bisericile

lui ■tefan cel Mare ■i ale lui Petru Rare■ adic■ în a doua

jum■tate a veacului al XV.lea precum ■i în tot cursul vea-

cului al XVIlea. S■ poate deci presupune c■ ace■ti me■teri
se g■seau pe atunci a■eza■i în Moldova, cel pu■in în mod

temporar. Acest fapt ar putea explica, dup■ p■rerea noastr■

pentru ca me■terii armeni emigra■i ■i specializa■i de a cas■

cu lucratul pietrii nu am g■sit de cât un loc neînsemnat,
fa■■ cu talentul lor recunoscut, în arhitectura Moldovei

lui ■tefan cel Mare ■i al urma■ilor s■i, întrucât ace■tia
precum am ar■tat-o mai sus, au lucrat în mod constant cu

me■teri pietrari poloni, germani sau sa■i din corpora■iile
occidentale cu cari aveau probabil învoieli sau contracte.

Intradev■r, Gheorghe Bal■, atât de bine documentat
ne poate ar■ta în Moldova acelei epoci, un singur exem.

plar de sculptur■ în stil armenesc ■i anume chenarul unei

ferestre dela biserica din Dolhe■ti Mari zidit■ în anul

1481. Acest chenar este compus din ciubuce rotunjite for-
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mând împletituri asem■n■toare cu acele din arhitectura Ar-

meniei. El se mai aseam■n■ cu un alt chenar de fereastr■

aflat la un palat din Mangop în Crimeea; ambele aceste

documente sunt reproduse de Gheorghe Bal■ în bro■ura
care resum■ comunicarea ce a f■cut'o la Congresul de art■

bizantin■ din Atena în anul 1931. In afar■ de aceast■ ex-

cep■ie, c■reia trebue s■ mai ad■ugim pisania în stilul Re.
na■terii Italiene de la biserica Sfântului Dumitru din Su.

ceava (1535), toate lucr■rile din piatr■ cioplit■ din Moldova
acestei epoci sunt în stilul gotic. Trebue s■ mai ar■t■m aci

c■ stilul sculpturii de pe lespezile mormintelor din acea

epoc■ nu era nici armenesc, nici gotic afar■ de rare ex-

cep■ii, ci un stil aparte care nu pare înc■ bine definit.

Ceeace ar putea constitui o confirmare a p■rerei
noastre exprimat■ mai sus, este c■ în veacul al XVII.iea
adic■ atunci când dispar în Moldova breslele de pietrari
din ■coala gotic■ precum ■i semnele lor lapidare, g■sim o

evident■ ■i bogat■ influen■■ armeneasc■ în frumosul decor

de piatr■ sculptat■ ce acoper■ fa■adele bisericii Trei le-
rarhi din Ia■i (1639) cu o ornamenta■ie compus■ din foarte
variate ■i bogate motive geometrice formând împletituri
întrucâtva asem■n■toare, ca principiu de art■ ■i de technic■

cu cele ce se v■d în bisericile din Armenia ■i din Georgia
pe de o parte ■i cu cele din Muntenia, la biserica Mân■s-
tirii Dealului (1502) ■i la Episcopia din Curtea de Arge■

(1508) pe dealt■ parte.
La Trei Ierarhii din Ia■i, printre elegante forme arme-

ne■ti s■ mai v■d ■i altele ruse■ti în special la arcadurile

oarbe de supt corni■■.
Dup■ veacul el XVII-lea nu s■ mai g■se■te în arhitec-

tura Moldovei nici o form■ sau ornament de inspira■ie ar-

meneasc■ ■i nici o form■ gotic■. Decorul exterior de la

Trei Ierarhi din Ia■i r■mâne deci în Moldova, singura lu-

crare în piatr■ mai de seam■, inspirat■ din arta armean■.

w
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Cutotul altfel se prezint■ influen■a artei armeneasu-

pra arhitecturii din Muntenia. Cauzele acestei deosebiri

trebue c■utate în împrejur■rile locale.

Se ■tie într'adev■r c■ în p■r■ile de dincoace de Milcov
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urmele breslelor de pietrari de ■coal■ gotic■ de felul celor

ce au jucat un rol atât de însemnat în arta Moldovei din

veacul al XV-lea ■i al XVI-lea nu s■ g■sesc nic■ieri, iar

semnele lor lapidare caracteristice lipsesc cu totul.

Dac■ totu■i câteva pietre de forme ■i de profile gotice
s'au g■sit pe ici colo ■i în Muntenia, ele sunt r■sle■ite în

timp ■i în spa■iu ■i nu pot nici într'un caz dovedi o in-

fluen■■ gotic■ în adev■ratul sens al cuvântului. Astfel în

ruinele palatului domnesc de lâng■ biserica Domneasc■ din

"Curtea de Arge■, s'au g■sit câteva pietre cu profile gotice
cari par a proveni de la chenarul unei u■i.

Alte chenare de u■i ■i ferestre de un tip derivat din

arta gotic■ s■ mai g■sesc la unele biserici din a doua jum■-
tate a veacului al XVII-lea în Muntenia ■i chiar în Olte-

nia, la unele biserici din Târgovi■te, la Mân■stirea Brân.

coveni ■i la Mân■stirea Horezu etc.

Aceste forme au fost aduse din Moldova de c■tre

mae■trii lui Vasile Lupu cari au lucrat la biserica Stelea

din Târgovi■te în anul 1645. Ei erau mo■tenitorii me■terilor
gotici cari disp■ruser■ pe atunci în Moldova ■i dac■ exa-

min■m lucr■rile lor cu aten■ie vedem numai decât c■ ele

nu mai sunt gotice ci c■ s■ deosebesc de acestea prin ca-

racterul arcurilor cari nu mai sunt ogivale ci în acolad■ ■i
prin alte am■nunte cari arat■ o influen■■ gotic■ indirect■
venit■ prin Moldova, amestecat■ cualte influen■e orientale.

Lipsa breslelor din ■coala gotic■ în Muntenia explic■,
dup■ p■rerea noastr■, pentru ce în arhitectura acestei p■r■i
a ■■rii române■ti influen■a armean■ a fost mai constant■ ■i
mai important■ decât în Moldova, precum vom vedea mai

departe.
Intr'adev■r arti■tii armeni emigra■i nu au întâlnit în

calea lor, în Muntenia, corpora■iile de ■coal■ gotic■ ca în

Moldovaci au g■sit câmpul liber, astfel c■ au putut s■-■i
exercite me■te■ugul nestingheri■i din veacul al XIV.lea pân■

în al XVII-lea. Intr'adev■r g■sim la Biserica Mân■stirii
Cozia zidit■ de Mircea cel Mare la 1386 o influen■■ arme.

neasc■ evident■. Aci pietrele sculptate de la chenarele fe-

restrelor, cele de la arcaturile fa■adelor ■i mai ales cele de

la rozetele ajurate ce lumineaz■ bol■ile sunt de inspira■ie
„armeneasc■ totu■i ele par a fi venite indirect, prin inter-
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mediul Serbiei întrucât acelea■i forme se reg■sesc acolo

aproape identice la bisericile contimporane cu Cozia,de la

Kru■ev, de la Kalenici, de la Liubo■tinia ■i dela alte mo-

numente de pe Valea Moravei Serbe■ti.
Aceast■ sculptur■ în piatr■ este caracterizat■ prin

cunoscutele împletituri de linii geometrice simetrice între

cari se îmbin■ ■i unele forme vegetale ■i mici flori stilizate.

Technica armeneasc■ a pietrei sculptate este întemeiat■

pe un principiu oriental specific ■■rilor cu lumin■ puter.
nic■: ornamentele ■i profilele se desf■■oar■ pe un singur
plan, iar relieful lor este mic ■i r■mâne mereu acela■.

Inf■■i■area general■ este aceea a unei ■es■turi, un fel

de ceapr■z■rii bogat■ în forme geometrice ■i simetrice, cu

liaiile când drepte ■i paralele când rotunjite ■i concentrice.

Efectul plastic este ob■inut prin contrastele alternative de

lumin■ ■i de umbr■ a unor suprafe■e înclinate când într'un

sens când în cel opus astfel c■ pe când unele stau în plin■

lamin■ altele r■mân în umbr■.

In opozi■ie cu acest principiu de art■ al orientului,

g■sim în sculptura gotic■, un principiu occidental, specific
■■rilor mai nordice cu lumin■ difus■. E principiul modela-

tului cu reliefuri rotunjite puternic, repartizate pe planuri
diferite retrase unele fa■■ de cele lalte spre a produce
umbre adânci ■i nuan■ate în locul contrastelor de umbr■ ■i
lumin■ limitate la un singur plan, cari se v■d în arta ori-

entului.

Compara■ia între chenarul unei.u■i sau chiar a unei

ferestre de la o biseric■ moldoveneasc■ ■i acele dela o bi-

seric■ munteneasc■ sau armeneasc■ l■mure■te numai decât

aceast■ deosebire de caracter, v■zut■ mai ales la chenarele

u■ilor.
Dac■ urm■rim mai departe în timp influen■a arme.

neasc■ în arhitectura Munteniei, o vom g■si mai greu în

veacul al XV.iea pentru motivul c■ monumentele noastre

din acea epoc■ au disp■rut aproapetoate. Trecând la vea

cul al XVI-lea, vom g■si în Muntenia cele mai frumoase

■i mai numeroase exemple ale influen■ii armene■ti. Astfel

este mai întâi decorul exterior din piatr■ cioplit■ ■i sculp-
tat■ dela biserica. Mân■stirii Dealului zidit■ la 1502 de

c■tre Radu Vod■ cel Mare. Aci ornamenta■ia pietrei pre-
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zint■ acela■ caracter descris mai sus: ea se întinde ca o
■

dantel■ pe suprafe■ele plane ale pietrei.
Technica armeneasc■ a pietrei cioplite s■ mai poate

constata ■i la arcaturile oarbe în semi-cerc de pe ambele

registre ale fa■adelor dela biserica din Dealu. Aceste ar-

caturi sunt formate dintr'un ciubuc rotunjit. e■it în relief

a■a cum s■ întâlne■te în mod constant la bisericile din

Armenia ■i din Georgia. A se observa c■ rosturile pietre.
lor, la arcaturi sunt orizontale ca în Armenia ■i Georgia
iar■ nu radiale ca la Bizantinii.

Cel mai str■lucit exemplu al influen■ei armene■ti
asupra arhitecturii muntene■ti este de sigur decorul de

piatr■ cioplit■ de la biserica episcopal■ din Curtea de Ar-

ge■ zidit■ de Neagoe Vod■ Basarab la 1508.

Ornamenta■ia ei este de o uimitoare bog■■ie. Sculp-
tura pietrei este compus■ din acelea■i elemente geometrice
ce le vedem la bisericile din Armenia ■i Georgia îns■ a-

mestecate cu forme vegetale stilizate, frunze ■i palmete a

c■ror origine trebue c■utat■ în arta persan■ ■i în cea arab■.
Mai g■sim aci ■i rozete circulare operate ca la Cozia

■i la Dealul îns■ mai bogate ■i mai variate, precum ■i pa-

nouri încadrate, p■trate sau dreptunghiulare, compuse cu

mult■ imagina■ie ■i asem■n■toare cu cele din monumentele

armene■ti dup■ cum dovede■te Gheorghe Bal■ printr'o bo-

gat■ documentare în comunicarea ce a f■cut'o la Congre-
sul de arte bizantine din Atena în anul 1931, comunicare

publicat■ într'o bro■ur■ cu titlul: „Influences arméniennes

et géorgiennes sur architecture roumaine", editat■ la tipo-

grafia Datina Româneasc■ din V■lenii de Munte în 1931.

In afar■ de aceste dou■ monumente mai importante
dela Dealu ■i dela Curtea de Arge■ se mai g■sesc în vea-

cul al XVI-lea un mare num■r de cruci de piatr■ ■i de

lespezi de morminte împodobite cu acelea■i ornamente în

stil armenesc; printre multe putem cita mormântullui Ra.

du dela afuma■i ce se afl■ în biserica episcopal■ de la

Curtea de Arge■, cu un frumos chenar în stil armenesc;

o cruce mare de piatr■ ce s■ g■se■te acum în Parcul Ca-

rol I de la Bucure■ti, apoi chenare de u■i dela biserica din

Târgovi■te, dela Mân■stirea Tismana ■i multe altele.

In veacul al XVII.lea exemplele sunt mai rare, prin-
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tre ele cel mai caracteristic se g■se■te la biserica din Go-

le■ti zidit■ în timpul domniei lui Matei Basarab la 1646.

Sunt dou■ chenare de ferestre împodobite cu cruci care

seam■n■ cu cele ce se v■d la multe biserici din Armenia

■i anume la Cluj, Gala■i, Nikortzminda etc. Ferestrele de
la Gole■ti sunt semnate de „Stoika me■ter", care ar putea
fi dintre me■terii veni■i din Moldova cari au lucrat la bi-
serica Stelea: In a doua jum■tate a veacului al XVII.lea,
influen■a armeneasc■ nu se mai poate constata în Munte-
nia c■ci stilul ornamentelor se îndreapt■ în alt■ direc■ie.

Din cele de mai sus s■ poate vedea, în linii generale,
cum au decurs în timp imfluen■a artei armene a pietrei
sculptate asupra arhitecturii noastre atât în Muntenia cât

■i în Moldova.
*

w *

Dar nu e numai atât c■ci mai este o latur■ a influ-

en■ei armene asupra artei noastre din Moldova, foarte in-

teresant■ ■i ea, cu toate c■ e mai pu■in cunoscut■ ■i mai

greu de urm■rit dup■ atâtea veacuri. Voim s■ vorbim de

lucr■rile în lemn sculptat cari s■ mai reg■sesc în mobilie.

rul bisericesc vechi din Moldova veacului al XVI.lea.

Documentarea este aci mai pu■in bogat■ fiindc■ ne.au r■-

mas prea pu■ine monumente de lemn autentice din aceea

epoc■. Influen■a armeneasc■ nu poate totu■i ca s■ fie f■-

g■duit■ întru cât caracterul ornamentelor ce împodobesc
acele mobile, este asem■n■tor cu acel al pietrii sculptate
ce l'am constatat mai sus. Lemnul este un material cu du-

rat■ limitat■, fiindc■ este expus ■i putregaiului ■i parazi■ilor
cari îl distrug cu încetul; este deci firesc ca s■ nu se mai g■-
seasc■ ast■zi decât pu■ine urme de monumente deacest fel.

Printre cele mai frumoase sunt cunoscute mobile bi.

serice■ti atribuite domniei lui Petru vod■ Rare■ ■i g■site
la biserica Mân■stirii Probota zidit■ de acest Domn la

1530 ■i anume, un m■re■ je■ domnesc aflat la Muzeul de

art■ religioas■ din Bucure■ti precum ■i un tetropod cu o

mas■ de form■ octogonal■. Aceste mobile s■ g■sesc repro-

duse în cartea lui Gheorghe Bal■ care trateaz■ despre bi-

sericile moldovene■ti din veacul al XVI-lea. Stilul orna-

mentelor este acela■ ca la Dealu ■i la episcopia din Curtea

3
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de Arge■, reg■sim acelea■i împletituri cu acela■ caracter

ca ■i cele de piatr■ mai sus pomenite. Alte r■m■■i■e de

mobile în acest stil s■ mai g■sesc la M■n■stirea Moldovi■a
■i la Sucevi■a; acestea din urm■ îns■ se compun din bu-

c■■i având caractere diferite ; unele sunt gotice, altele ar-

mene■ti, înc■ altele orientale dar în alt gen ■i din alt■

epoc■. Sunt probabil buc■■i disparate, înlocuite ■i com-

plectate în urm■.

La Muzeul din Ia■i s■ mai vede un je■ în acela■ stil,
cu forme având un caracter foarte curat. El provine dela

mân■stirea Slatina zidit■ de Vod■ L■pu■neanu la 1561.

Mai sunt la mân■stirea Moldovi■a unele buc■■i de timpl■
constatate de Gheorghe Bal■ ca fiind din aceia■i epoc■.
Fiindc■ aceste rare r■m■■i■e sunt toate împodobite cu or-

namente în acela■ stil ■i compuse din acelea■i împletituri
caracteristice ale artei armene, unitatea lor de caracter,

ne.ar iudrjtui, poate, ca s■ emitem ipoteza c■ mobilieral

bisericesc vechiu din Moldova înainte de veacul al XVII,
cu catapetezme, je■uri, tetrapoade, iconostase, cruci, strane,

etc., era în acest stil.

Din cauza vechimii ■i a lipsii de îngrijire, el a disp■-
rut în afar■ de aceste câteva buc■■i de mare pre■, pome-

nite mai sus, cari toate, dup■ cum am ar■tat, sunt decorate

în stilul armenesc ■i lucrate cu o art■ des■vâr■it■.
Este de sigur o mare pagub■ ■i o mare pierdere pentru

arta noastra, ca s■ nu se mai g■seasc■ ast■zi m■car o

timpl■ din aceast■ epoc■, spre a ni permite o reconstituire
ipotetic■ a unui asemenea mobilier din biseric■, c■ci el ar

avea pentru noi o nepre■uit■ valoare de art■ dac■ trebue

s■ judec■m dup■ frumoasele fragmente ce ne-au mai r■mas.

Nobila simplicitate a li iilor, elegan■a ■i bog■■ia orna-

mentelor ce caracterizeaz■ aceste mobile, sunt chez■■ia
înf■■i■■rii minunate ce trebuie s■ fi avut mobilierul biseri-
cilor lui ■tefan cel Mare ■i a lui Petru Rare■.

Aceast■ parte a artei noastre veche, este din nenoro-

cire menit■ a r■mâne pe vechi necunoscut■, din cauza

lipsii unor documente autentice suficiente.
Arhitectul André Leconte du Nouy a încercat recon-

struirea unui asemenea mobilier de biseric■ cam în acest

stil, servindu-se câteva motive vechi, la biserica Sfântului
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Nicolae Domnesc din Ia■i care a fost restaurat■ de el.
Atât timpla cât ■i celelalte mobile sunt lucrate din stejar
sculptat ■i poleit. Lucrarea este dintre cele mai interesante

■i mai reu■ite, artistul, complectând cu imagina■ia sa lipsa.
de documente de care a suferit, a reu■it totu■i s■ reconsti-

tuie un ansamblu din cele mai caracteristice.
i

k w

Din lucr■rile lui Gheorghe Bal■ precum ■i din consi-

-dera■iunile noastre de mai sus, credem c■ influen■a artei

armene asupra arhitecturii române■ti s■ poate resumaastfel:
Aceast■ influen■■ a fost însemnat■ atât în arhitectura

Munteniei cât ■i în aceea a Moldovei. Ea s'a manifestat
mai ales în decora■ia sculptural■... Ornamentica armeneasc■

este foarte caracteristic■ ■i se poate u■or distinge de ori

.care alta precum am încercat a ar■ta mai sus.

Aceast■ influen■■ se poate constata în arhitectura româ-

neasc■ atât în ornamenta■iapietrei cât ■i în aceea a lemnului.
Partea privitoare la piatr■ este cu mult cea maiîn-

semnat■. In Muntenia ea s'a manifestat de a lungul vea-

curilor începând cu al XIV-lea în timpul domniei lui Mircea
cel Mare pân■ în veacul XVII-lea, supt domnia lui Matei
Basarab. Ins■ epoca cea mai bogat■ a aceste influen■e este,

cum am ar■tat, veacul al XVIIJea.

Dup■ veacul al XVII-lea nu se mai poate constata

nici o influen■■ de acest fel în arhitectura Munteniei.

In Moldova influen■a artei armene a fost mai pu■in
sim■it■ în epoca lui ■tefan cel Mare ■i a lui Petru Rare■

pentru c■ toate lucr■rile de pietr■rie cioplit■, au fost exe-

.cutate de me■teri din ■coala gotic■, veni■i mai întâi din

Polonia ■i din Gali■ia, mai pe urm■ din.Ardeal, to■i f■ceau

parte din corpora■ii organizate cari erau în leg■tur■ cu

■coala de art■ gotic■ din Europa occidental■.

S■ pare c■ aceste corpora■ii au disp■rut în Moldova

pe la mijlocul veacului al XVII-lea ■i tocmai atunci vedem

influen■a artei armene manifestându.se la Biserica Trei

Ierarhi din Ia■i unde ornamenta■ii în piatr■ a fa■adelor
este inspirat■ din ■coala armean■.

De la Vasile Lupu încolo nu se mai vede nici o in-

fluen■■ armeneasc■ în arhitectura Moldovei care merge

spre decaden■■.
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In ce prive■te ornamenta■ia sculptat■ în lemn, singu-
rele monumente autentice inspirate de stilul armenesc ce

s■ mai g■sesc ast■zi sunt din veacul al XVI.lea ■i constau
: din câteva foarte interesante rem■■i■e de mobil■ biseri-

ceasc■ din Moldova, cart prezint■ un caracter unitar foarte

pronun■at. Intemeiat pe aceast■ constatare ni-am permis a

aminti ipoteza c■ în epoca lui ■tefan cel Mare ■i a lui

Petru Rare■ mobila bisericeasc■ din Moldova era inspirat■.
de la stilul ornamental armenesc.

Dup■ aceast■ epoc■ nu se mai poate constata nici o

influen■■ armeneasc■ în ornamenta■ia lemnului.

'Trebue s■ recunoa■tem stilului ornamental armenesc

o rar■ simplicitate de linii ■i o mare elegan■■ de forme ;.

el întrune■te o ■inut■ distins■ cu o uimitoare bog■■ie de

ornamenta■ie ■i prezint■ o înf■■i■are caracteristic■ care se

distinge de ori care alta.

N. GHIKA BUDE■TI



GHEORGHE BAL■

■I STUDIILE ARMENE■TI

La 23 Septembrie 1934, a încetat din viea■■ inginerul
Gheorghe Bal■, membru al Academiei Române, pre■edinte
al Crucii Ro■ii Române ■i vice-pre■edinte al Comisiunii
monumentelor istorice.

Prin moartea lui, atât de timpurie, nu numai c■ a

disp■rut un reprezentant al uneia dintre cele mai de seam■

familii boere■ti dela noi, ci ■i acel al intelectualit■■ii ro-

mâne■ti.
Fiu al lui Alecu Bal■, unul dintre cei mai marilati-

fundiari ai timpului, s'a n■scut în anul 1868. Dup■ ce a

studiat ingineria în Elve■ia, - la Lausanne ■i la Ziirich,
- Gheorghe Bal■ a f■cut parte din echipa de ingineri cari

sub conducerea lui Anghel Saligny, au construit podul
dela Cernavoda ■i farul dela Tuzla.

In deosebi s'a remarcat prin proectele sale pentru ser-

viciul technic al Direc■iunii sanitare de pe lâng■ Ministe.
rul de Interne, dovedind mult■ pricepere, ceeace nu se

putea explica decât prin cunoa■terea adânc■ a destina■iei
reale a acelor construc■ii.

In felul acesta el a devenit, chiar în calitatea sa de

inginer, un colaborator pre■ios al profesorului Cantacuzino.
Apropierea de acesta l'a f■cut s■ devin■ ■i s■ r■mân■ tot

timpul în urm■, unul din factorii efectivi la conducerea

societ■■ii pentru profilaxia tuberculozei.
In afar■ de lucr■rile dela Direc■ia sanitar■, Bal■ a

mai executat o serie de lucr■ri ce privesc iriga■iunile dela
noi. Unele din ele au fost publicate în revistele „Agrarul"
■i în „Buletinul Societ■■ii Politechnice" de prin anii 1903-

1905.
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Aceeace îns■ îl ridic■ mai presus de toate preocup■-
rile sale ■tiin■ifice, sunt studiile sale în domen'ul istoriei

artelor ■i în special al arhitecturii române■ti. Pentru ca

s■ determine originile acesteia, a trebuit s■ studieze întâiu

de toate monumentele prototip din peninsula balcanic■.

Printre aceste studii not■m:

1. O vizit■ la câteva biserici din Serbia, Bucure■ti, 1911.

2. O biseric■ a lui Radu cel Mare ■i Serbia la Lopu■nia,
Bucure■ti, 1912.

3. Noti■e despre arhitectura Sf-tului Munte, Bucure■ti, 1913.

4. M■n■stirea din Nicipole, Bucure■ti, 1915

5. Bogdan - Serai, 1916, ■i altele.

Ceva mai târziu, în volumul L'art roumain, scris în co-

laborare cu N. Iorga, Bal■ a ar■tat în linii mari, evolu■ia
arhitecturii moldovene■ti, tem■ asupra c■reia a revenit mai

târziu în cele trei volume de o importan■■capital■ pentru

cunoa■terea arhitecturii biserice■ti din Moldova:

1. Bisericile lui ■tefan cel Mare.
2. Bisericile moldovene■ti din veacul al XVI-lea ;

3. Bisericile moldovene■ti din veacurile al XVII ■i al

XVIII lea.

Metoda ■i cuno■tin■ele extrem de bogate, acumulate

ani dearândul prin exerci■iul constant al studiilor sale mai"

ales prin ■■rile str■ine în care se ducea de mai multe ori

pe an, sunt o pild■ vie pentru oricine ar vrea s■ le

urmeze. Toate acestea se resimt în special în ultimele sale

volume. Nu g■sim în ele nici o concluzie suprinz■toare,ci
toate sunt fire■ti, tocmai pentru c■ sunt ni■te rezultate ale

unor preg■tiri bine analizate ■i documentate. Astfel, logica
lui de cercet■tor era foarte prudent■. Timid prin caracter,

modest f■r■ seam■n, Bal■ prin natura acestor însu■iri des-

fâ■ura elementele arhitectonice în studiu a■a fel, încât con-

statarea leg■turilor în ele p■rea evident■.

In privin■a aceasta este caracteristic■ atitudinea ce a

luat.o fa■■ de arhitectura armeneasc■ sub aspectul influen-

■ilor ce le a exercitat fa■■ de cea româneasc■.

w

* *

Se ■tie, câte încerc■ri s'au f■cut de diver■i cercet■-

tori pentru dovedirea influen■ei arhitecturii armene■tireli-
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gioase asupra monumentelor similare din Europa. Exist■,
în privin■a aceasta, o serie de studii, care de care mai in-

teresante. Polemicile în jurul lor s'au ■inut lan■. Sunt prea

cunoscute atacurile contra lui Strzygowski în leg■tur■ cu

teoriile sale izvorâte din studiul arhitecturii armene■ti în

■ara de origin■. Strzygowski îns■ este un revolu■icnar;
concluziile sale par câte odat■ surprinz■toare. La Bal■,
dimpotriv■, g■sim pentru fiecare idee-concluzie propus■,
câte. un element aparte, descoperit cu mig■lo■enia carac-

teristic■ lui, m■surat ■i pus al■turi de elementul corespun-

z■tor incontestabil originar al arhitecturii armene■ti.
--

In privin■a aceasta not■m în deosebi studiile sale „Sur
une particularité des voiites moldaves*, Bucure■ti, 1925, co-

municat celui de al II-lea Congres de Studii Bizantine din

Bucure■ti, ■i „Influences arméniennes ei géorgiennes sur Par-

chitecture roumaine", Bucure■ti, 1931, comunicat celui de al

treilea Congres din Athena. =

In linii generale, Bal■ constatase înc■ în studiul s■u

„O vizit■ la unele biserici din Serbia" influen■a indirect■ a

arhitecturii armene■ti asupra celei române■ti prin inter-
mediul Serbiei a c■rei biserica din Cozia e un excelent
exemplu. Asemenea d. arhitect Ghika. Bude■ti ar■tase atari

înfluen■e asupra artei muntene■ti.
Iat■ la ce se reduc concluziile lui Bal■.
Ca documentecaracteristice ale bisericilor muntene■ti

sunt arcaturile de pe fa■adele lor, cari dateaz■ din sec. XVI

pân■ la sec. al XIX.lea. Ele sunt în plin centru ■i de sec-

■iune semicircular■, simple, duble ■i triple, toate pur de-

corative, f■r■ nici un rol constructiv. Sunt dispuse pe fa-

■ad■ sau pe dou■ rânduri, sau numai pe partea ei superi-
oar■. Pentru primele serve■te de exemplu m■n■stirea

Dealului, pentru cel de al doilea tip m■n■stirea din Arge■,
la Curtea Domneasc■ din Târgovi■te, la Metropolia.din

Bucure■ti, la V■c■re■ti etc. Aceste elemente decorative au

mai multe varia■ii. Or, tr■s■tara caracteristic■ a biserici-

"Ior armene■ti - spune Bal■ - sunt tocmaiarcaturile apli-
cate, sus■inute de colonete sub■iri de sec■iune semicirculare,
Ca exemple, el d■ Sf. Bartolomeus. Ca ■i în arhitectura

armeneasc■, elementul acesta este pur decorativ ■i în cea ro-

mâneasc■. Se remarc■ în special faptul c■ acest element



40

pur decorativ trece ■i peste unghiul construc■iei, ceeace se

constat■ la biserica din Arge■, precum ■i la atâtea altele

construite mai târziu.

Se mai adaog■ la aceste constat■ri ■i aparatul în care

e aranjat■ piatra t■iat■, care, deasemenea, nu ■ine seam■

de arc. Aceast■ caracteristic■ a arhitecturii armene■ti apro-

pie de ea ■i mai mult arhitectura m■n■stirii Dealului ■i a

celei din Arge■.
O alt■ caracteristic■ a bisericiior din Muntenia -

■i -,

care î■i are origina în Armenia - este profilul soclului.

Ca exemple de compara■ie el d■ catedrala Sf. Grigore din

Ani, Sf. Ecimiadzin ■i altele.

Un alt element de influen■■, îl formeaz■ corniza me-

dian■ în form■ de torsad■, care se constat■ la Arge■ ■i
care nu mai exist■, decât în Armenia ■i în regiunile cari

au suportat influen■ele acesteia, ca Georgia, pe deoparte,
■i Kurdistanul pe de alta, precum ■i regiunile de art■ sel-

djuchid■ ■i turc■, regiuni ce s'au inspirat ■i s'au împrumutat
atât de mult din arta armeneasc■.

O list■ întreag■ de monumente ■i prezentarea lor în

fotografii ■i relevee înt■resc aceste constat■ri.

O alt■ tr■s■tur■ a arhitecturii armene■ti - broderia

pietrei sculptate - este ■i ea nu mai pu■in frecvent■ în

arhitectura bisericilor muntene■ti, în general ■i cu privire
la acele de pe cadrul ferestrelor ■i al rozetelor. Un studiu

am■nun■it al elementelor acestor ornamente, e caracteristic

felului lui Bal■ de a p■trunde o idee. ■i dac■ -

spune

Bal■ -noi nu g■sim peste tot în aceste elemente o perfect■
asem■nare, aceasta este tocmai caracteristic artei ornamen-

tale, de a nu copia niciodat■ un motiv, ci a.l face s■ vari-

eze infinit, creîndu se mii de varia■iuni asupra unei teme

date. Gradul de reu■it■ e o dovad■ de virtuozitate ■i de

talent.

Astfel de ornamente, întrebuin■ate în panourile fa■a.
delor, precum ■i în încadramentele ferestrelor la Sf. Grigore
din Ani, se întâlnesc la mân■stirea Dealului, ca încadra-
ment de inscrip■ie sau baz■ a turlei Pantocratorului la

Arge■. Nu numai acestea, ci aproape toate elementele de-

corative din Curtea.de-Arge■ ■i Deal indic■ aceia■i origin■
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din Armenia, precum ■i regiunile a c■ror art■ a fost influ-

en■at■ de arta acesteia.

Faptul acesta l'a f■cut pe Bal■ s■ admit■ c■ arhitectul

dela Curtea de Arge■ - me■terul Manole - nu numai c■

trebue s■ fi cunoscut bine arta decorativ■ a Caucazului,
-ci trebue s■ fi fost chiar armean, sau georgian, emigratîn

Constantinopol, de unde ar fi fost invita: de Neagoe. *)
Elementele decorative ale bisericii din Curtea de Ar-

ge■ au servit mult timp ca elemente de inspira■ie ■i s'au

p■strat pân■ târziu de tot, în tradi■ia arhitecturii bisericii

muntene■ti.
In secolul al XVII-lea influen■a arhitecturii armene■ti

se resimte. nu numai în privin■a bisericilor, ci ■i în acea

\a construc■iunilor civile. Ca exemplu Bal■ d■ biserica

(1646) ■i casa din Gole■ti (1640), în care g■sim încadramente
cu ornamente de sec■iune curb■ ■i nu tratate prin planuri
închinate, caracteristice tradi■iunii bizantine.

Aceasta cu privire la Muntenia.

In Moldova îns■, influen■a arhitecturii armene■ti s'a

resim■it mai pu■in, cu toate c■ Armenii au jucat aci un rol

mai însemnat, decât în Muntenia. De alt■ parte, elemen-

tele de influen■■ armeneasc■, sunt aci mai pu■in evidente

■i studiul lor cere mai mult■ aten■iune. Ca o caracteristic■

special■ a bisericilor moldovene■ti - spune Bal■, - anume

arcurile care reduc diametrul cupolei, ea a p■truns în Mol.

dova din Iran prin intermediul Armenilor. Arcadele false,
de sec■iuni semicirculare aplicate pe fa■adele bisericilor, se

întâlnesc deasemenea în Moldova, începând din secolul al

XVI.lea. Oarecare particularitate, spre deosebire de bise.

ricile din Muntenia, prezint■ corniza median■ în form■ de

cablu întrebuin■at în felul în care îl întâlnim atât în che-

narele manuscriselor armene■ti ■i române■ti, cât ■i în în-

cadramentele înscrip■iilor tombale. Iar dac■ întrebuin■area
acestui ornament în arhitectura moldoveneasc■ nu este

adequat■ celei din izvoarele de inspira■ii armene■ti - va-

riind formele - elementul principal al formei r■mâne.

totu■i, acela■.

*) El a fost înainta■ul arhitectului Sinan, n■scut armean, dar turcit

in oastea ienicerilor din care f■cea parte.
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Acest element decorativ devine caracteristic biserici-

lor moldovene■ti mai ales în secolul al XVII-lea, când îl

întâlnim în numeroase biserici, inclusiv Trei Ierarhi.

In sfâr■it, la toate acestea Bal■ mai adaog■ forma

crucilor sculptate în stilul caracteristic armenesc sau geor-

gian, precum ■i ornamentele în relief ce formeaz■ încadra-

mentele ferestrelor, executate în stilul caracteristic arme-

nesc sau georgian, ceeace constat■m la, biserica din Dol-

he■tii-Mari, din secolul al XV-lea, împrumutat - spune

Bal■ - dela încadramentul ferestrelor palatului fratelui

celei de a doua so■ii a lui ■tefan cel Mare, Maria de

Mangup, din Crimeia. Or, aceste ornamente sunt armene■ti,
La toate acestea Bal■ adaog■, conchizând, c■ elemen-

tele arhitecturii armene■ti, p■trunse ■i înr■d■cinate în ar-

hitectura româneasc■, sunt de întrebuin■are curent■, atât,"

de arti■ti ■i arhitec■i, cât ■i mai ales de desenatori, cari

caut■ în adâncul secolelor trecute elementele unei prim■-
veri a artei române■ti.

w
i w

Cândîntr'o sear■ de toamn■ aurie a anului 1932 m■

plimbam cu Bal■ printre str■zile Ravennei,reflectând a-

supra unor monumente de adânc■ inspira■ie armeneasc■,
afl■toare la Ravenna, am aflat dela dânsul c■ pl■nuia înc■

în tinere■e s■ se dedice studiului arhitecturii armene■ti,
c■ se preg■tise în preajma marelui r■zboi s■ plece în Ar-

menia. Nu p■r■sia nici acum ideea s■ plece în Armenia.

Se interesa de modalit■■ile de transport ■i se îngrozea la

gândul c■ marea parte a monumentelor arhitecturii arme-

ne■ti se afl■ în actuala Turcie, pu■in de tot ospitalier■,
mai ales când e vorba de studiul vestigiilor unor popoare

ce nu sunt de aceia■i origin■ cu Turcii.

Scopulc■l■toriei nu era atât constatarea elementelor
de influen■■ a arhitecturii armene■ti asupra celei româ-

ne■ti, cât un ■ir de studii ample asupra arhitecturii arme-

ne■ti propriu zise. O seam■ de probleme ce-■i pusese ca

un rezultat al cercet■rii minu■ioase ■i con■tiincioase a stu-

diilor ap■rute, arat■ cât de adânc p■trunsese Bal■ archi-

tectura armeneasc■ nu numaiîn liniile ei largi, ci ■i în cele
mai mici am■nunte ale ei. Altul în locul lui, ar fi pornit
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cu o seam■ de teorii noui. Bal■ îns■ cu greu pronun■a un.

cuvânt de care nu era sigur. C■ci pentru a fi sigur de

ceva, trebue s■ cuno■ti cât mai multe; nu numai aceeace-

au înv■■at al■ii.
Ci soarta a vrut ca el s■ plece dintre noi ■i cu el ■i:

ideile atât de bine încol■ite, dar neînp■rt■■ite, asupra ar--

hitecturii armene■ti.
GRIGORE M. AVAKIAN



DESPRE ARHITECTURA

ARMEANA

Ona signalé â plusieurs reprises les influences de Vart

-arménien sur Varchitecture roumaine. Il faut, â ce point de

vue, penser autant â la Géorgie qu'■ )"Arménie. Il ne se-

rait, du reste, peut étre pas facile de faire des distinctions
trés nettes entre ce qui est spécifiquement arménien on

géorgien dans les éléments que nous retrouvons en Rou-

manie. -

Tocilesco déj■, â propos de I'église épiscopale de
Curtea d'Arge■, avait fait ressortir la parenté de ses or-

nements avec ceux du Caucase, et Ha■deu!) a supposé
qu'elle aurait été construite primitivement, par des Armé.

niens de la région de Van émigrés au XIIL-e siécle, et res-

taurée seulement par Neagoe au commencement du XVLe

siécle. Choisy") a été jusqu'a dire - non sans quelque exa-

gération - que: „les églises de Curtea d'Arge■, Târgovi■te,
Dragomirna ne présentent aucun ornement qui n'apparti-
enne a IArménie : au point de vue de VParchitecture déco-

rative, la vallée du bas Danube semble une colonie armé-

nienne".

Strzygowski, de méme, a relevé certains traits géné-
raux de parenté?).

J'ai moi-mémesignalé l'influence indirecte de !'Arménie

1) Ha■deu, „Etymologicum Magnum".
2) Choisy, „Histoire de IArch tecture".

3) Srîzygowski, „Die Baukunst der Armenier und Europa".
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par Vintermédiaire de la Serbie, dont Véglise de Cozia est

un excellent exemple !).
N. Ghika-Bude■ti - récemment - a relevé les influ-

ences qui ont agi sur Vart valaque ?).
Il est pourtant intéressant d'entrer dans quelques dé-

tails et d'Exminer de plus prés quels sont ceux des éléments

arhitecturaux ou ornementaux qui montrent une parenté
avec ceux des régions caucasiques, quels sont les prototy-
pes que Von peut leur retrouver et quelle peut étre leur

voie d'introduction.
%

% *

Nous commencerons par rechercherles traces de Vart

de 'Arménie ou de la Géorgie en Valachie.

Il n'entre pas dans le cadre de la présente communi-

cation de discuter si le plan trichonque, qui est la régle-
presque générale en Roumanie; est primitivement d'origine
arménienne. Quelle que soit son origine lointaine, en ce

qui nous concerne, ce plan a dii nous venir du Mont A-
thos, trés probablement par la voie de la Serbie.

Nous passerons de méme rapidement sur

indirecte recue de I'Arménie par l'entremise de la Serbie,
par les monuments du type dit de la Morava, élevés ■ la

fin du XIV.e siécle en Olténie. Cozia, en premier lieu, qui-
malgré un remaniement de la fin du âVII-e siécle, est en--

core trés bien conservé tant comme plan que comme dé-.

tails typiques d'ornementation; ensuite Tismana,plusieurs
fois réparé et qui a subi'vers le milieu du XIX-e siécle,
une transformation des plus fâcheuses.

L'influence arménienne et géorgienne sur les églises
serbes de la Morava est admise, actuellement, â peu pr■s
par tout le monde, en ce qui concerne Nornementation si

variée de leurs fagades et surtout en ce qui concerne les

colonettes engagées et les arcades qu'elles supportent. Cela

nous dispense d'insister et nous en viendrons toutde suite

aux monuments dans lesquels nous croyons voir une in-

fluence plus directe.

1) G. Bal■, „Une visite a quelques églises de Serbie".

2) N. Ghika-Bude■ti, „Evolu■ia arhitecturii în Muntenia", Bul. Com.-

Mon. Ist., fasc. 53-54.
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Un des traits caractéristiques des églises valaques
sont les arcatures qui décorent leurs facades au commen-

cement du XVI.e siécle et surtout - d'une facon trés gé-
nérale - du milieu du XVII-e siécle et jusqu'au commen-

.cement du XIX.e.

...Or, un trait caractéristique des églises arméniennes

-et géorgiennes sont justement les arcatures appliquées, ■

minces colonettes de section semicirculaire.

En général, elles tiennent toute la hauteur de la fa-

ade, ce qui est une différence assez notable par rapport
aux églises valaques. A ce point de vue les arcades serbes

sont plus voisines de leurs prototypes.
Quoique épiscopale d'Arge■ differe beaucoup

de celle du Deal, elle a néanmoinsavecelle plusieurs traits

.communset il est évident qu'elle s'en est inspiré en grande
partie.

Nous y retrouvons la méme disposition des arcades,
pareilles â celles du Deal au rang supérieur, mais. en pan-

neaux rectangulaires ■ celui du bas. Mémes arcades en

'boudin - doubles ici et triples aux. montants -- mémes

larges bandes d'ornements aux tours, et socle a large em-

pattement.
_

z

Il faut cependant noter que, tandis que â Arge■ les

'boudins sont franchement en relief et comme appliqués sur

la fagade, tels qu'on le voit en Arménie et en Géorgie, â

V'église du Deal, les boudins - simples - sont bien appli-
qués, en relief sur le champ de la fagade qui est ■ leur

intérieur, mais non sur les parties extérieures aux arcades

dont le plan est tangent au boudin. Cette particularité tend

â rapprocher et de Constantinople.
a

* *

La corniche médiane en forme de torsade est un élé-.

ment qui apparaît pour la premiére fois dans Part roumain

a Véglise épiscopale d'Arge■; il sera souvent reproduit,
soit sous cette forme, soit sous des formes voisines, comme

â la Métropole de Bucarest par exemple, ou les éléments

du câble sont paralléles et ne ssnt tournés que de distance

en distance au lieu de Vétre d'une fagon continue.
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Des éléments en torsade sont assez fréquents dans
,

divers pays; on les trouve souvent comme ornement de
corniches, d'encadrements de portes ou de fenétres; mais

placées dans le méme esprit qu'a Curtea d'Arge■-cerclant
pour ainsi dire la bâtisse â la hauteur de la naissance des
voiites - elles n'existent, ■ ce que nous pensons, qu'en
Arménie et dans les régions voisines qui ont subi son in-

fluence, telles que la Géorgie d'une part, le Kourdistan
d'autre part et les régions d'art seldjoukide et turc, régions
qui ont fait de si nombreux emprunts â l'art de IArménie
et qui lui sont si évidemment apparentées.

*
% *

En ce qui concerne Vornementatioa, nous signalerons
les larges encadrements des fenétres des tours, dont nous

avons déj■ dit un mot, les bases des tambours, couvertes

â Arge■ comme au Deal d'une broderie de pierre, les pan-

neaux qui décorent les fagades.
Plusieurs auteurs, nous I'avons dit en commencant,

ont fait ressortir la grande parenté qu'il y a entre la riche

ornementation qui couvre les murs d'Arge■ et celle des

monuments d'Arménie et de Géorgie.
En réalité, c'est. un étonnant mélange de motifs ar-

méniens, caucasiens, persans, arabes et ottomans; sans

compter les éléments plus anciens qu'on retrouve dés les

débuts de I'ére chrétienne, et qu'on peut qualifier d'une

fagon plus générale de byzantins (dans le sens le plus large
du mot). a

Nous tâcherons: cependant de préciser un. peu et de

trouver quelques points de comparaison.
Il y a, pensons-:nous, deux points de vue â considérer

pour pouvoir fixer nos idées. D'abord la disposition gé-
nérale de Vornementation, c'est.■-dire ses principes direc-

tifs, et en seconde ligne I'ornement en lui-méme,c'est-■-dire
les motifs; il y a enfin la facon dont ils sont traités.

Dans le premier de ces ordres d'idées nous reléverons
d'abord la profusion des ornements, qui arrive ■ troubler

le libre aspect des lignes architectoniques; il y a ensuite le

„hors d'échelle", suivant expression de Choisy, au sujet
des passementeries caucasiennes. Ces deux caracté■res sont
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communs aux monuments d'Arménie, du Caucase et des

pays qui en dérivent.

*
* a

Il n'y a du reste rien d'étonnant â ce que nous ne

retrouvions pas exactement les mémes ornements et une

similitude parfaite; c'est un principe dans tout le domaine
de cet art ornemental de ne point recopier un motif, mais

de le faire varier ■ l'infini, de créer mille variations sur

un mémethéme. C'était une preuvede virtuosité et de talent.
L'examen des encadrements et ees panneaux nous

améne â des conclusions du méme genre. Tel ornement

d'encadrement de fenétre d'Ani a Sourb Grigor (Honentz),
qui existe aussi â un turbé d'Achlat, se trouve â Véglise
du Deal, comme cadre de l'inscription ou â la base de la

tour du Pantocrator â Arge■-
(II est vrai que c'est un ornement assez courantet,

partant, pas trés caractéristique).

*
*

%

II y a encore d'autres motifs ornementaux que Non

retrouve au Caucase et â Arge■, tels que les fleurons en

lis, les stalactites, les archivoltes des portes â claveaux

endentés, les ornements purement géométriques, etc.; nous

n'en parlerons pas parce qu'ils dérivent dans les deux pays

d'une source commune musulmane,
*

* *

Enfin, en ce qui concerne la facon dont les ornements

sont traités au point de vue de V'exécution, la perfection
et le fini du travail et la s■reté du coup de ciseau, de méme

que la fagon dont lornement est modelé, rattachent encore

le Deal et Arge■ â leurs modéles orientaux,et les diffé-

rencient nettement de Cozia et des églises serbes de la

Morava.

Extrase din volumul <Jnfluences arméniennes et géorgiennes sur

V'Architecture roumaine», 1931.

G. BAL■■
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BASA ARMEANA

O INTREBARE DE PRISOS

Sunt Armenii ariani? Sau mai exact: sunt Armenii

indo-germani ? Denumirea aceasta de „arian" ar trebuiapli-
cat numai popoarelor cari se numesc astfel ele in■ele ■i
anume: cuceritori nordici al Indiei de nord ■i al Iranului.

Dar, acum de curând expresiunea aceasta de „arian" se

întrebuin■eaz■ în mod gre■it în locul cuvântului „indo-ger-
man" a■a încât putem s■ ne mul■umim ■i cu aceast■, cu

atât mai mult cu cât prin adresa Expertului pentru Cer-
cet■ri Rasiale dela Ministerul de Interne German din 31

August 1933 precum ■i al Mandatarului Ministerului de
Interne însu■i din 29 Septembrie 1933 pentru Germania
s'a hot■rât c■, „în spiritul legii pentru reglementarea carie-

relor func■ion■re■ti Armenii se consider■ ariani".

Dup■ arianismul Armenilor s'ar putea întreba tot a■a

de bine ■i despre arianismul acelor popoare ■i triburilor

care apar■in, afar■ de Armeni, rasei dinarico-micasiatice.

Este foarte probabil c■ indo-germanismului originar s'au

amestecat multe elementerasiale. Cercet■rile recente admit

c■, afar■ de elementele „nordice" luate în sensul restrâns

al cuvântului, au mai existat alte rase din perioada de

„piatr■" care au influen■at în mod foarte pronun■at asupra

raseler indo-germanice, ceace se dovede■te chiar ■i azi în

Germania, în Suedia ■i probabil ■i în alte p■r■i.
"

Despre capitolul „Dinaricii ■i popoarele din Asia-
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Mic■" a■i putea spune urm■toarele, dup■ propriile mele

p■reri : s■ lu■m un ■■ran din mun■ii Bavariei de Sus, a■a

numi■ii „Defreggertyp" sau „Giinther", s■.l înc■l■■m cu o-

pinci ■i s■-l îmbr■c■m cu o „fustanella», vom avea astfel,
în fa■a noastr■, un ■■ran Grec din Argolis sau din Arca-
dia. S■-l îmbr■c■m apoi cu ni■te pantaloni albi din Ana.
tolia ■i cu vesta corespunz■toarea ; a■a îmbr■cat el ar pu-

tea, ca un ■■ran Armean, s■ vâneze capra s■lbatec■ în

mun■ii Taurusului sau în jurul lacului Van, sau s■ conduc■

plugul. De fapt îns■ Armenii au fost extermina■i de Turci

pe acolo. Acum 35 ani le-am vizita■ în patria lor. Natural

.c■ tipurile sunt variate la Armeni, chiar foarte variate,
dar oare acela■i lucru nu exist■ ■i la Germani cari sunt

recunoscu■i totu■i, ■i f■r■ nici o îndoial■, ca „ariani"?
Lungul ■i cuceritorul ■ir al coloanelor migratoare a

indo-germanilor care, probabil în urma unei puternice cre-

■tere de popula■ie provenind din cauza unei schimbare de

climat favorabil■ lor, s'a rev■rsat din Europa de nord sau

mijlocie peste peninsula italic■ sau balcanic■, peste Asia

Mic■, Armenia, Iran ■i India de Nord, n■v■lind ■i cotro-

pind pretutindeni pe locuitorii b■stina■i, cotropindu.-le, în

mare parte în masa lor n■v■litoare. Inc■ ast■zi este tot

atât de imposibil de a stabili calcula■iuni de procentaj de

sânge indo-germanic sau neindo-germanic la cutare sau

cutare popor. Deasemenea la Armenideast■zi lucrul acesta

este a■a de imposibil ca ■i la Italieni sau Greci de ast■zi-

Dac■ Armenii nu ar fi „ariani", atuncea Italienii - spre

a nu cita decât acest exemplu - sunt ■i mai pu■in. Amân-

dou■ întreb■ri se arat■ deci tot atât de prisos.
Mise pare abia necesar ca s■ maiinsist asupra acestui

punct. Rog numais■ citi■i odat■ urm■toarea poesie :

Un trandafir a înflorit într'o gr■din■ din Van.

Doamne, arat■-mi drumul ca s'o pot g■si!
Dr■gu■■, micu■o, spune-mi: cui ai s■ fii o dat■?

Impotriva tuturora: e■ti a mea, e■ti a mea !

Un trandafir a înflorit. ■i un coco■el a cântat.

Am pândit pe dragostea mea în gr■din■, diminea■■.
Un trandafir a înflorit, înrouat de diminea■■.
Dragostea mea a rupt trandafirul; privit.o-am

preadevreme oare?
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Un trandafir a înflorit în ziua Domnului,
Cu parfumullui m'a inviorat din dep■rtare.
Iubito, micu■o, spune-mi: cui ai s■ fii odat■ ?

Impotriva tuturora: e■ti a mea, e■ti a mea!

Nu pare a fi oare de Walther von Vogelweide ? Este

dar o poem■ armean■ compus■ de un poet popular necu-

noscut din timpurile str■vechi.

Sau o alt■ poesie (numaitrei stroafe dintre mai multe):

Lumeae în■el■toar■, ned■ruindu-ne decât m■hnire.

Pl■cere numaio zi, iar ve■nic dureri ■i ru■ine.
Nu avea încredere în Lume c■ ■i aduce numai

sup■rare.
Sub p■mânt este preg■tit culcu■ul t■u !

■i dragostea ta nu este decât o umbr■.

Cât de repede ia vântul cu sine ultim■.i urm■!

Cât de repede îngroap■ timpultot ce ai iubit!
Sub p■mânt culcu■ul t■u este preg■tit!

C■tre binele: numai asta are valoare ■i sens.

S■ fii exemplu la binele: este deja un câ■tig.
Pentru ce lupta între Cuvânt ■i Fapte?
Sub p■mânteste preg■tit culcu■ul t■u!

Nu e aceast■ de Firdusi? Firdusi, celebrul poet al

epopeei iraniene care este plin■ de o tragic■ melancolie ■i
care, la popoarele indo-germane formeaz■ polul opus ero-

ismului vijelios. A■a, de exemplu, în Edda ■i în poema

Niebelungilor.
Am înv■■at s■ cunosc pe Armenii în patria lor, acolo,

între mun■ii Taurusului ■i Ararat, când mai erau Armenii

pe acolo. Ast■zi poporul armean este r■strâns ■i g■tuit
numai în partea caucazian■ a Armeniei istorice.

Trebue observat ■i judecat pe Armeni la ■ar■, c■ci

■■ranimea formeaz■ baza poporului. Indoial■, dac■ Arme-
nii sunt ariani, porne■te din prejudecata oamenilor gre■it
informa■i despre pie■ele ■i porturile depe coastele m■rilor

din Levant. S■ cit■m deci m■rturia obiectiv■ a Contelui
von Westarp care nu poate fi suspectat de p■r■inire ■i
care a publicat în 1912 o carte interesant■ intitulat■ „Sub
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semilun■ ■i soare". In aceast■ carte von Westarp face ob:

serva■iunea foarte nimerit■ c■ îi este cunoscut■ prejude-
cata, contestabil■ de altfel, despre Armeni; originea ace-

stei prejudecate provine din marile centre comerciale din

occident; dar el nu a auzit niciodat■ c■ în aceste ora■e

celelalte na■ionalit■■i levantine s■ fi fost distin■i printr'o
cinste deosebit■. A■i dori s■ citez textual urm■toarele

pasaje :

„Cititorul va fi observat deja c■ în substan■■ am f■-

cut altfel de experien■e cu Armenii din' Asia interioar■ ■i
m■ bucur deasemenea c■ am putut s■ p■trund în alte lo-

calit■■i evitate, parc■ dinadins, de al■i vizitatori. Exist■ o

foarte mare diferen■■ între Armenii din Levantcare locu-

esc în porturi ■i cei din interiorul ■■rii. Acest popor este

înzestrat cu un sens deosebit de desvoltat pentru comer■,

industrie, me■te■uguri ■i profesiuni. Armenii au o civili-

za■ie superioar■, cu spirit inteligent ■i cu vederi largi ■i cu

o silnicie neobosit■ astfel c■ succesul r■mâne în general
din partea lor, atr■gând, prin aceasta, pe capul lor invidia

comercian■ilor de alt■ na■ionalitate care sunt amenin■a■i
sau dep■■i■i de concuren■a Armenilor."

A■a vorbe■te Contele Westarp. Pare.mi.se c■, cam pe

acelea■ calapod sunt agita■iile continuu contra succesului

Armenilor pe terenul economic. Atuncea trebue l■sat în

pace „arianismul".
Dr. PAUL ROHRBACE



ELEMENTE RASIALE INTRAND"'
IN_ COMPOZITIA POPORULUI

ARMEAN

Cu prilejul unei scurte analize a caracteristicelor fizice

(somatice) a Armenilor, am subliniat, în repetate rânduri,
prezen■a diferitelor elemente rasiale în poporul armean»

provenind, f■r■ îndoial■, din diferite obâr■ii. Pittard, în

studiile sale despre antropologia Armenilor a exprimat
aceia■i p■rere: „...calificativul de Armean nu înseamn■ c■ .

to■i cei care.l poart■ sunt Armeni de origin■. Noi ■tim c■

vechile monarhii armene au cuprins în cuceririle lor sub

aceea■i denumire ■i au supus sub acela■i sceptru popoare

foarte diferite..." Mai departe d.sa subliniaz■ cu insisten■■

rolul acestui factor istoric: „...Înainte de Greci ■i cu mult

înainte de Roma, monarhia armean■ a fost for■a cuceri-

toare de temut care a f■cut s■ se simt■ foarte departe su-

prema■ia sa". * -

Voiu rezuma deci, pe scurt, caracteristicile „sub.ra-
selor" care particip■ la alcatuirea poporului armean ba-

zându-m■ pe clasificarea raselor ar■tat■ la începutul aces-

tei lucr■ri. In capitolul urm■tor voiu încerca s■ studiez

lungul proces de forma■iune a poporului armean dela pe-

rioada de piatr■ lustruit■ pân■ la formarea monarhiei ar-

mene ■i intrarea sa în istorie.

Majoritatea zdrobitoare a Armenilor posed■totalita-

tea caracteristicelor fizice apar■inând rasei dinarice. Dina-

ricii sunt de statur■ înalt■, brachycefali (capul scurt), oc-

ciputul plat, fa■a prelung■, nasul în general convex sau

drept, culoarea p■rului ■i a ochilor oache■■, pielea alb-

bronzat■ ■i trupul foarte p■ros. Caracteristicele dinarice

sunt a■a de des ■i a■a de puternic accentuate la Armeni

c■ descrierea tipului armenesc f■cut■ de Nansen ar putea
servi aproape în întregime ■i la definirea tipului dinaric în

general: „...indivizii de tipul armean sunt înal■i ■i sub■iri,
brachycefali, cu urm■toarele dou■ tr■s■turi particulare:
occiputul plat formând o linie dreapt■ cu ceafa ■i în■l■i-
mea excep■ional■ între urechi ■i cre■tetul capului. Din
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cauza acestei conforma■ii, cutia cranian■, f■r■ a fi volu-

minoas■, poate con■ine un creer de dimensiuni considera-
bile. Fa■a este lung■ ■i îngust■..." Sprâncenele sunt late,
stufoase ■i adeseori îmbinate.

Rasa care, prin importan■a numeric■ ■ine locul.al
doilea la Armeni, este rasa alpin■. Alpinul este de statur■

mic■ sau mijlocie, brachycefal, dar cu capul mai rotund,
mai pu■in osos decât cel dinaric. Fa■a este mai curând lat■

sau mijlocie. Deci propor■ia între cap ■i fa■a este armo-

nioas■ (la cea dinaric■ propor■ia este lipsit■ de armonie).
Alpinul are pielea brun■ dar adeseori mai deschis■ decât
cea dinaric■.

A treia ras■, a c■rei reprezentan■i formeaz■ un oare.

care procent al poporului armean este rasa atlanto-medi-

teranean■, de statur■ peste mijlocie, .mesocefal ■i cu fa■a
mic■ (lipsit■ de armonie), culoarea pielei brun■. Ea este

r■spândit■ mai cu seam■ pemalurile m■rii (Constantmopol
Smyrna, Izmid).

Rasa mediteranean■, de statur■ mic■, de constitu■ie
delicat■ cu capul prelung, nasul acvilin sau drept-acvilin,
foarte brun■ este pu■in r■spândit■ printre Armeni.

In sfâr■it, rasa nordic■, de statur■ înalt■, blond■, do-

licocefal■ sau mesocefal■ este rar■ la Armeni, mai ales în

formele ei caracteristice. Dar prezen■a elementelor nordice

■i mai cu seam■ celor sub-nordice este incontestabil■, cu

toate c■ adeseori aceste elemente sunt asociate caracteris-

ticelor altor rase. Caracteristicele nordice sunt, în general,
de o origin■ foarte veche la Armeni. s

Statisticele rezultând din lucr■rile diferi■ilor autori ne

îng■duesc stabilirea urm■toerelor propor■ii între diferitele

elemente rasiale:

Din■■ici ** 5 °. . a 3 4 ca rea
s t■rc■"60%,

TAlpihi" „> R s, carte-2 b. Pe le >: "arie 209) Ta 179
Alf se ro a a a asu a at

cp cTe d■ 23Lo
Anna Byczkowsca, pornind dintr'o alt■ clasificare

rasial■ decât cea a noastr■, ne d■ (cu ajutorul metodei lui
Czekenowski) urm■toarea propor■ie:

Dinarici . . . . . . . » . . . . +/. . circa 54%J+ *

Alpini ■i mediteraneane . . » . . . . „„. 31"
Nordici ■i subnordici . . . . ... . . „ 15%,
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S'ar putea rezuma aceste date spunând c■ Armenii

sunt, în majoritatea lor (60°/,) de ras■ dinaric■ dar 40%,
dintre ei reprezint■ tipuri apar■inând altor patru rase care

sunt, în ordinea aritmetic■ descrescând■: rasa alpin■, rasa

atlanto-mediteranean■, rasa mediteranean■, rasa nordic■ ■i
rasa sub-nordic■.

Aci g■sesc de folos s■ dau p■rerea mea despre ter-

menii „rasa armenoid■", „rasa anatolian■", „vorderasiatische
Rasse", „Hettitische Rasse", etc. Unii antropologi au pre-

conizat într'adev■r o subdivizie rasial■ astfel denumit■,

pretextând existen■a unui tip fizic (somatic) particular,
având valoarea taxonomic■ a unei sub.rase ■i r■spândit■
în Armenia, Caucaz ■i Asia.Mic■, întinzându-se pân■ în

Mesopotamia, Siria ■i aproape pân■ în Palestina. Teoria

aceasta nu poate stabili „armenoizilor" decât pu■ini carac-

tere deosebite de cele ale dinaricilor. Dup■ untriaj sever,

nu ar r■mâne decât trei caractere deosebite. Mai înainte

de toate ar fi forma particular■ a nasului - zis ■i nas

„asyroid" sau nas „hittit" - care ar fi, dealtfel, mai mare

decât nasul recunoscut la dinaric. Calitatea aceast■ morfo-

logic■ (insuficient în sine spre a justifica o subdivizie ra-

sial■) nu reprezint■ la Armeni, decât 25-27°/, din diferitele

forme de nas convexe sau drepte observate de antropologi
(a se vedea datele lui Kossovitsch, lui Tvarjanovitz, lui

Anserov). Nasul „hittit" se întâlne■te de altfel cu aceea■i
frecven■■ ca la Armeni ■i la Kurzi, la Turci, la Georgieni
(■i la popoarele caucaziene în general), la Greci (din Ana-

tolia ■i Balkan), la Aissori, la Sirieni, la Arabi, la Evrei

etc. La toate aceste popoare, care difer■ între ele din punct
de vedere morfologic, constat■m de altminteri, prezen■a

„nasului hittit", printre grupuri etnice: blonzi sau bruni,

dolichocefali sau brachycefali, de statur■ înalt■ sau mic■,

etc. ■i cum, dealtfel, toate aceste popoare erau, fie direct,

fie prin ascenden■a lor etnic■ în contact cu Hitti■i antici,

este evident c■ suntem în prezen■a supravie■uirei unui

caracter ereditar dominant care s'a transmis diferitelor ge-

nera■ii (ceace este în perfect■ concordan■■ cu legile lui

Mendel). Nici argumentul c■ statura armenoizilor ar fi mai

redus■ în compara■ia cu acea a dinariciior nu este valabil

deoarece Asia.Mic■, acest extraordinar „creuset" a raselor
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■i unul din cele mai vechi din lume - prezint■ variet■■i
foarte mari de tipuri locale, formate din amestecul raselor

celor mai diverse. Dinaricul armean este de statur■ ca

totul identic■ cu dinaricul balcanic, dar în Balkani dinaricii

formeaz■ grupuri destul de omogene, pecând în Asia.Mic■

■i în Caucaz ei sunt r■spândi■i printre variet■■i rasiale de

statur■ inferioar■.

Prin faptul acest■, când lu■m media staturii la fiecare

popor, ob■inem o mic■ diferen■■ în raport cu cifra teore-

tic■ a rasei dinarice. Altfel vorbind, acest efect este pro-

dus numai din cauza eterogeneit■■ii ■i prezen■ei mai frec-

vent■ la Armeni (în Asia.Mic■ ■i în Caucaz în general) a

raselor alpine ■i mediteraniene ■i nici decum de statur■

mic■ a dinarico-armenoizilor.

Aceia■i obiec■iune se poate face ■i contra a■a.zisei
constitu■ii mai greoaie a armenoizilor. Este vorb■ numai

de asocia■ia nasului „Hittit" cu caracteristicile alpine. Al-

pinul îns■ este greoi prin defini■ie, tot atât în Correz, in

Elve■ia sau în Bavaria cât ■i în Armenia sau în Caucaz.

Recunosc totu■i c■ dac■ nasul „hittit" este asociat cu tipul
alpin, ansamblul astfel alc■tuit are un aspect specific Asiei-

Minore, nefiind locul, în nici un caz de a forma o sub.ras■.

Spre a încheia aceast■ digresiune destinat■ a risipi o

eroare adesea repetat■ în c■r■ile de antropologie, not■m

c■ Giinther calific■ rasele „dinarice" ■i „armenoizi" : Zweig-
rasse (adic■ rase gemene) ■i Fischer care le nume■te

„Schwesterrassen" (rasse surori). Presupun c■, dac■ ace■ti
doi autori men■in totu■i ace■ti termeni în clasificarea lor

ca ni■te variet■■i distincte, aceast■ este mai curând din

cauza particularit■■ilor etnice a tipului occidental (dinaric)
în raport cu tipul oriental (armenoid), particularit■■i dealt-
minteri de atât de mic■ importan■■ încât ele dispar aproape

în Balcani.

Terminând acest capitol, observ■m c■ Armenii sunt

de a fi singuri reprezentând o mare varietate de tipuri
rasiale. Din contra, afar■ de câteva popoare s■lbatece ■i
izolate din extremul nord ■i din Africa Central■, celelalte

popoare sunt mult mai eterogene.
Astfel, Anglia, Fran■a, Italia sunt compuse de o mul-

■ime de elemente etnice. In Fran■a, spre exemplu se observ■
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întreag■ gam■ a sc■rii rasiale, dela cea mediteranean■ pân■

la nordic■, dar unde, totu■i predomin■tipul alpin. Este de

ajuns s■ studiim operile antropologilor francezi, dela

Lagneau ■i Collignon pân■ la Montandon ■i Martial, spre

a ne putea da seam■ de extrem■ eterogeneitate a poporului
francez, provenind din multipl■ elemente istorice ■i etnice

.
(invazii, imigra■iuni, coloniz■ri, cuceriri de popoare vecine

etc.) Antropologii germani au constatat ■i ei, de mult, eter-

ogeneitatea poporului german, compus din numeroase:

sub.rase.

Enorm■ complexitate a substan■ei rasiale a popoarelor
moderne a împins pe antropologi - doritori totu■i de a

descurca ghemul etnorasial, - s■-■i fixeze aten■iunea lor

asupra factorilor secundari ■i nerecunoscu■i pân■ în pre-
zent de c■tre ■tiin■a oficial■. A■a, de pild■ studiul expre-

siilor fe■ei, a atitudinilor, a gesturilor, a demersului, etc.

Este evident c■ astfel de observa■iuni dau foarte mult

loc la discu■ii, ca fiind eminamente subiective. Nedorind
s■ fiu, eu însu■i, taxat la rândul meu, de lips■ de obiecti-

vitate, am preferat s■ al■tur acestei lucr■ri câteva foto.

grafii de Armeni. Seria ce o prezint arat■ tipuri din pre-

vinciile cele mai variate apar■inând profesiunilor ■i clase-

lor sociale diferite.

Dr. R. KHERUMIAN '!)

1) Extragem dintr'o recent■ lucrare a autorului: Les Arméniens,

race, origines ethno-raciales, Paris, 1941.
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Numele Armeniei apare pentru întâia oar■ pe inscrip.
■iuni persane de r■zboiu cu 500 ani înainte de Cristos.
Acest fapt pare a fi în leg■tur■ cu însemnarea din Vechiul

Testament despre Thogarma, c■ruia nu.i cunoa■tem noiîn-

■elesul nici originea.
Decând lumea Armenii î■i numesc „Hay"* care înseamn■

„st■pân". Rezult■ de aci c■ este vorba de un popor de

origin■ migratoare ■i cuceritor care î■i luase acest. nume

spre a se deosebi de poporul asuprit. Aceast■ presupunere

s'a confirmat prin recente cercet■ri istorice. Limba ar-

mean■ fiind o limb■ indo germanic■ se trage în definitiv

din acelea■i r■d■cini ca ■i limba greac■, latin■, sanscrit■

■i german■ antic■- Noi ■tim dup■ inscrip■iile asiriene c■

regii asirieni au luptat din secolul 13 pân■ în secolul 9.lea

cu un popor puternic care tr■ia în mun■ii din nordul Me-

sopotamiei ■i de Suveranul despre care s'au g■sit o mul-

■ime de inscrip■ii. Acest popor erau Khaldii (Chalder) care

probabil erau înrudi■i cu popoarele caucaziene de ast■zi,
dar în orice caz nu erau indo.germani. Khaldii au disp■rut
wlterior ■i în ■ara lor ne întâlnim, în secolul. VI în. de Chr.

cu Armenii, care au trebuit s■ se supun■ marelui Imperiu
întemeiat de Cyrus. Aproape un secol mai târziu a urmat,
precum ■tim, o mare invazie a popoarelor indo-germanice
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spre Asia-apropiat■ ■i care este cunoscut■ în Istorie drept
„n■val■". Prin aceast■ invazie s'a transformat caracterul

etnografic al platoului armenesc, par■ial ■i al platoului ira-

nian. Se presupune c■ ■i Medii, cel de al doilea popor

st■pân (Herrenvolk) din Persia antic■, au n■v■lit atunci în

Iran, t■b■rând asupra poporului b■■tina■ ■i supunându.l.
Cu timpul fuziunea cu popoarele b■stina■e a fost inevita-

bil■. Spre a dovedi puterea emigr■rii indo-germanice putem
spune c■ nu limba localnicilor ci acea a cuceritorilor a

predominat,
Pân■ la sfâr■itul imperiului persan Armenia a fost un

satrapat persan. In anul 400 în. de Chr., Xenofonîn Istoria

sa despre retragerea celor 10.000 de solda■i greci dup■ b■-

t■lia dela Kunaza în Babilonia pân■ la Marea Neagr■ ne

d■ o descriere am■nun■it■ despre aceste ■■ri. Multe din

aceste descrieri s'ar p■rea c■ sunt v■zute ■i scrise ast■zi.

Imperiul lui Alexandru cel Mare nu s'a întins asupra Ar-

meniei. Domnitorii autohtoni au domnit independen■i pân■

când la R■s■rit marele Imperiu Part ■i la Apus cel Roman
s'au ridicat ■i Armenia a devenit atunci un m■r de discor-

die între Par■i, apoi între Per■i ■i Romani. De cele mai

multe ori au domnit îns■ în Armenia sub suzeranitatea

part■ sau persan■, principii indigeni. Regele Tiridates care

prin anul 300 dup■ Chr. a liberat Armenia pentru un r■s-

timp de orice suzeranitate s'a convertit la cre■tinism ■i a

proclamat cre■tinismul ca religie de Stat, înainte ca Con-
stantin cel Mares■fi f■cut acela■ lucru în Imperiul Roman.

Sub domnia lui a lucrat Grigore Luminatorul, adev■ratul

apostol al Armenilor, tat■l Bisericii Armene,
In anul 388 dup■ Chr. Romanii ■i Per■ii s'au în■eies

a împ■r■i Armenia, care prin aceasta ■i-a pierdut indepen-
den■a pentru secole. O parte a râmas ca o provincie a

Imperiului Bizantin. In repetate rânduri Armenii au ajuns
la tronul imperial din Constantinopul gra■ie calit■■ilor lor

r■zboinice. In secolul 9 lea Arabii au câ■tigat domina■ia
asupra Armeniei, ■inând-o înfeodat■ sub domniauneidinastii

indigene, Bagratizii, care s'au bucurat treptat de o neatâr-

nare real■. Bagratizii au domnit circa 2 secole. Capitala
lor era Ani în Transcaucazia ■i a c■rui ruine acopere ■i
ast■zi o întindere imens■, aproape de Alexandropol (azi
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Leninaken), Un Bagratid, Ruben, a întemeiat c■tre sfâr-

■itul secolului 11-a a■a zisul regat el Armeniei celei mici prin
regiunea muntoas■ din Taurusul occidental ■i prin ambele

p■r■i ale Eufratului superior. I s'a ad■ugat mai târziu Ci-
licia ■i o parte din coasta mediteranian■. Un descendent
al lui Ruben, regele Leon, a recunoscut pe împ■ratul ger-

man Heinrich VI drept suzeranul s■u. Imp■ratul a murit

îns■ înainte de a întreprinde marile cruciade pl■nuite. Ar-
menia Mic■ s'a men■inut ca Stat cre■tin independent pân■

la sfâr■itul secolului al 14 lea, când a c■zut sub st■pânirea
Islamului.

Domnia Bagratizilor din Armenia Mare sub furtuna

mongolic■ se doborâse; Seldjucizii, Turkomanii ■i Persanii

se luptau între ei pentru ea. In 1514 Sultanul Selim [ al

Tarcilor ocupase o mare parte din Armenia. Partea cea

mic■ a r■mas Per■ilor pân■ în 1828 c■nd a fost ocupat■
de Ru■i. De atunci dureaz■ împ■r■irea în trei, dou■ treimi

ale Armeniei apar■inând Turcilor ■i din treimea r■mâs■

cea mai mare parte apar■inând Ru■ilor ■i o mic■ parte
Persanilor.

a
w C

Prin stabilirea domina■iilor Turcilor ■i Per■ilor poporul
armean dispare pentru secole din domeniul istoric euro-

pean. Reînvierea ei spiritual■ î■i are origina în 2 izvoare;
Ordinul Mechitari■tilor ■i Universitatea German■ din Dor-

pat. Mechitar, întemeetorul Congrega■iei Mechitari■tilor,
era la început c■lug■r în Mân■stirea armean■ Sf. Cruce

din Sivas în Asia Mic■; s'a unit cu Biserica din Roma, a

lucrat pân■ în 1701 la Constantinopol pentru uniunea bi-

sericii armene cu cea roman■, a trebuit dar s■ p■r■seasc■

Turcia mergând mai întâi la Morea care era sub st■pâni.
rea turc■ ■i apoi în 1717 pe insula San Lazzaro lâng■

Vene■ia.
Acolo exist■ ■i azi o mare mân■stire a Mechitari■tilor.

O parte a Mechitari■tilor au emigrat apoi la Triest ■i în

1810 la Viena unde ■i azi au un internat înfloritor. Mechi-

tari■tii s'au unit la Roma dar cu inima ei au r■mas Armeni

desf■■urând o munc■ uria■■ mai ales în domeniul ■tiin■ific
spre a face cunoscut armenismul ■i literatura armean■ în
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Europa ■i pentru instruirea poporului armean însu■. Cum

limba clasic■ armean■ nu este u■or de în■eles de Armenii

de ast■zi, ei ■i-au ales drept ■int■ traducerea operelor tu-

turor ramurilor cuno■tin■elor umane, ■i traducerea litera-

turii europene în limba armean■ modern■.

O asemenea ac■iune s'a întreprins în Armenia ruseasc■

unde tinerii armeni n■scu■i acolo au frecventat Universi-

tatea ruso-baltic■ din Dorpat întemeiat■ la începutul seco-

lului 19.lea de c■tre împ■ratul Alexandru I.

Pân■ la rusificarea Dorpatului pe la 1890, tinerii ar-

meni au studiat acolo în permanen■■. Bineîn■eles cu timpul
înrâurirea ■coalei ■i culturii ruse n'a întârziat s■ se resimt■

asupra Armenilor din Caucaz; totu■i rela■iunile odat■ sta-

bilite cu cultura german■ au avut ca urmare c■ studen■ii
armeni printre care ■i cei destina■i clerului Mân■stirii Eci-

miadzin ■i-au f■cut drum spre Universit■■ile germane. Mân■-

stirea str■veche din Ecimiadzin la poalele Araratului este

sediul capului Bisericii armene care dela introducerea cre-

■tinismului în Armenia poart■ titlul de „Catolicos".
La rede■teptarea con■tiin■ei na■ionale a Armenilor a

contribuit natural ■i zdruncinarea crescând■ a puterii tur-

ce■ti în ciocnirile ei cu ■■rile vecine europene ■i mai cu

seam■ cu Ru■ii. Poporul armean, stabilit în patria lui

de ba■tin■ între Caucaz ■i Marea Mediteran■, era un po-

por de ■■rani ■i traia o via■■ patriarhal■. Dar Armenii

sunt de o inteligen■■ vie, sunt muncitori ■i cu dor de în-

v■■■tur■, poliglo■i eminen■i cum de altfel sunt majoritatea
orientalilor ■i numai s■r■cia condi■iilor de via■■ din patria
lor a impus unei mari p■r■i dintre ei s■ emigreze. In Bi-

zan■ul cre■tinismului Armenii deveneau solda■i,. domnitorii

de provincie, împ■ra■i._Sub domina■ia'turc■ comer■ul ■i
meseriile erau domeniul principal unde puteau s■ exercite

talentul departe de patria lor. Cu cât îns■ orizontul lor

se l■rge■te, cu cât se vede l■murit dependen■a Turciei de

influen■a european■, cu atât mai mult se l■muresc condu-

c■torii spirituali ai poporului despre ap■sarea domina■iei
turce■ti, despre lipsa de legalitate ■i suferin■ele poporului
armean sub un func■ionarism corupt, despre o fiscalitate

ap■s■toare ■i despre violen■ele  Kurzilor musulmani care

tr■esc în vecin■tate ■i amesteca■i cu Armenii. Protec■ia
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împotriva acestei st■ri se g■sea numai la Constantinopol
ori la autorir■■ile provinciale.

Rela■iile poporului armean cu Turcii pe teren politic
■i moral nu s'ar putea judeca altfel decât ca ale Sârbilor,
Grecilor, Românilor ■i Bulgarilor care se eliberaser■ gra■ie
ajutorului moral ■i adeseori material al Europei cre■tine
de sub jugul turcesc insuportabil pentru ei. Aceste po-

poare erau îns■ geografice■te aproape de Europa. Se ■tia
de■pre ei mai mult ■i prezentau mai mult interes decât Ar-

menii pentru diferitele ■■ri mari europene. Dorin■a vie

de libertate care le anima în primul rând dup■ o perioad■

de autonomie chiar sub autoritatea formal■ a Sultanului

se poate condamna numai de acei care nu sunt capabili s■

în■eleag■ dorul arz■tor de a sc■pa de sub jugul turcesc a

unui str■vechi popor cre■tin-
Dup■ r■zboiul ruso-turc din 1877-78 la congresul de

pace din Berlin, catolicosul Khrimian care a primit porecla
„Hairic" adic■ „T■tucul" din partea poporului s■u a expus
în mod neoficial dolean■ele ■i dorin■ele Armenilor. A fost

ascultat cu oarecare bun■voin■■, dar nuera suficient ca s■

ob■in■ promisiuni pozitive când Armenii nu aveau for■a ca

s■ fac■ acceptat■ de Turci. Cum i-se f■cea uiterior impu-
t■ri în aceast■ privin■■, el a r■spuns: „Sunte■i nedrep■i;
al■ii aveau linguri de fier pentru a lua partea lor de sup■,
lingura mea îns■ era de hârtie":

In anii dup■ congresul din Berlin, Armenii nu numai

c■ nu s'au ales cu nimic dar oprimarea a crescut într'atât
încât Kurzii Hamidie (dup■ numele sultanului Abdul Ha.

mid, o organiza■ie militar■ bine înarmat■) au primit auto.

riza■ia t■cut■ de a tortura ■i persecuta pe Armeni. Ar-

ticolul 61 din tratatul din Berlin, prin care Turcia era so-

mat■ s■ execute reforme pozitive în Armenia nu era

în considera■ie de Turci.

Incercarea Armenilor de a se ap■ra cu armele nu putea
s■ aib■ un rezultat, dat fiind inegalitatea for■elor ■i astfel

patrio■ii armeni s'au apucat de demonstra■ii cu mijloace te-

roriste, sub forma unuia atentat cu bombe, contra B■ncii

Otomane din Constantinopol în 1895. Acest fapt a fost

îns■ un îndemn pentru oribilele masacre organizate de gu-

vernul turc cu ajutorul Kurzilor, al Armatei ■i al popula-
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■iei civile mahomedane ■i care a costat via■a a mii de
Armeni, - f■r■ deosebire de vârst■ ■i sex ■i care sunt

cunoscute în Europa sub denumirea de „groz■viile arme-

ne■ti". O interven■ie armat■, dealtfel foarte slab■, n'a adus
nici o ameliorare, jafurile ■i omorurile continuar■ mai de-

parte, culminând cu un veritabil masacru la Adana, în

Cilicia, în 1909. In sfâr■it în 1914 lucrurile au mers atât de

departe c■ s'a putut vorbi de începerea unor adev■rate
reforme politice în Armenia. Guvernul turc a consim■it
ca 2 comisaristreini, un Norvegian ■i un Olandez, cu drepturi
precise de control politic, s■ se instaleze într'o regiune de-
limitat■ locuit■ de Armeni.

Dar înainte de sosirea lor începu r■zboiul mondial■i
reformele nu- au mai avut loc. In r■zboiul mondial ■elul
Rusiei era s■ ocupe ca prad■ de r■zboiu, întreaga Armenie

■i la nevoie ■i Armenia Mic■ pân■ la golful Alexandretta.
Se atribue ministrului afacerilor streine al Rusiei Sassonov
cuvintele : „Armenia este o necesitate pentru Rusia, dar

de preferin■■ f■r■ Armeni". ■i Rusia sim■ise la supu■ii ei

armeni din Transcaucazia începutul unor rede■tept■ri cres.

cânde a sentimentului na■ional de libertate, ca ■i la Fin-

landezi, Polonezi ■i Ucrainieni.

Groaznicul cuvânt „Armenia f■r■ Armeni" a fost în

curând transformat de Turci într'o oribil■ realitate.

Inainte de r■zboiul mondial, num■rul Armenilor din Turcia
era de peste un milion ■i jum■tate. Dintre ace■tia cea mai

mare majoritate tr■ia în ora■ele armene■ti, adic■ în ■ara
lor de ba■tin■. Recens■mântul oficial turcesc din 1927

a stabilit, în schimb, socotind dup■ limba matern■, în în.

treaga Turcie un num■r numai de 64.740 Armeni, dintre

care 45.200 în Constantinopol. .O mare parte a popula-
■iei f■r■ deosebire de sex ■i vârst■ a fost nimicit■. O alt■

parte a fost a■a zis deportat■ spre Mesopotamia. Pe drum

îns■ au pierit în mare parte din cauza lipsei de alimente,
a c■ldurii, a bolilor ■i a foametei. O neînsemnat■ parte
au ajuns pân■ în Siria. Acolo tr■esc acum sub protec-

■ia francez■ ■i câteva mii dintre ei s'au stabilit în colonii

agricole, aproape de grani■a turc■, în Mesopotamia de Nord

sub mandat francez.

Armenia ruseasc■ s'a declarat stat indepedent în 1918 '

5
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dup■ pr■bu■irea Rusiei ■i a fost recunoscut■ ca atare de

c■tre Societatea Na■iunilor. Capitala este Erivan. Tara are

o suprafa■■ de 31.000 km. (de 2 ori mai mare decât Schles-

swig-Hollstein). Num■rul popula■iei este de circa un milion

■i un sfert dintre care 90 °/, Armeni, restul fiind compus■

din T■tari ■i Ru■i. Independen■a Republicii Armenea fost

îns■ de scurt■ durat■, c■ci ea a fost silit■ de c■tre guvernul
bol■evic din Moscova s■ se bol■evizeze ■i s■ se alipeasc■

Uniunii Sovietelor,
Sub aceast■ domina■ie for■at■ st■ pân■ azi restul po-

porului armean.
î

Dr. PAUL RONRBACH



ISTORIA CRONOLOGICA
A POPORULUI ARMEAN

I. Perioada antic■

Anul 3000. - Cu 30 de secole înaintea de Christos, se

pomene■te în inscrip■iile chaldeice de poporul Gudi ■i de

regele cu acela■ nume. Tara acestora corespunde aproxi-
mativ acelui teritoriu care mai târziu a luat numele de
Armenia ■i care se g■sea între lacul Van ■i cel din Urmia.

(Hugo Winkler: Istoria Omenirii, Vol. III, pag. 12.)
Anul 2343. - Legendele armene■ti relateaz■ începutul

na■iunii armene prin Haik, fiul lui Torgom, fiul lui Tiraz,
fiul lui Gomer,fiul lui Jafet, fiul lui Noe. Istoricul Movses
Khorena■i (Moise din Khorn sau Khoren), pe baza acestor

legende, construe■te urm■toarea genealogie a primilor pa-

triarhi ai poporului armean:

Haik (2343) Ghegam
Armenak (2269) Harma

Aramais Aram (1831)
Amasia Ara cel Framos (1769).
Anul 2000. - Data aproximativ■ când ia na■tere în

Asia Mic■ statul Hitit. Acest stat a fost în leg■tur■ cu

istoria poporului armean, platoul omenesc îns■■i fiind lo-
cuit de popoare hitite, ■i în sfâr■it devenind patria Arme-

nilor, cari înainte de a se stabili în Armenia se oprir■ în

statul hitit, dup■ c■derea lui.
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Anul 1800. - Exist■, ca vecin al imperiului hitit, un

stat puternic ■i mare numit Charri-Midani în Armenia ■i
în Mesopotamia de Nord, care dup■ ce fusese câteva se-

cole un centru înfloritor, între 1366-1359, s'a schimbat în

dou■ state, - Charri în Armenia superioar■, iar Midani
în Armenia inferioar■ ■i în Mesopotamia. (Prof. A. Hacia-

■urian: „Istoria epocei inscrip■iilor cuneiforme din Armenia",

1933, Erivan).
Anul 1769. - Legendele armene■ti povestesc dragostea

lui Semiramis cu prin■ul Ara al Armenilor, ■i uciderea

acestuia într'un r■zboiu cu armata lui Semiramis. Dup■

aceast■ dat■ legendele pomenesc de un ■ir de 27 principi
armeni, cari au domnit într'o perioad■ de zece secole:

Kardos (1743) Vestam (1302)
Anu■avan(1725) Kar (1289)
Paret (1662) Gorak-(1285)
Arbak-(1612) Hrant.(1267)

Zavan (1568) Indzak-(1242)

Pharnas (1531) Gheghak (1227)

Str (1478) Horo (1197)
Havanak (1433) Zarmair (1194)
Va■tak-(1403) Perdj (1075)
Haikak-(1381) Arbun (1102)

Ampak°(1363) Hoi (985)
Arnak°(1349) Husak (941)
■avar■-(1332) Kaipak-(883)
Norair.(1326) Skaiordi (765)

Anul 1330. - In timpul regelui Salmanasar I al Asiriei

se pomene■te pentru prima dat■ în mod precis de platoul
Armeniei. In inscrip■iile aceluia■i rege, acesta se nume■te

Nairi care probabil a fost unul din numeroasele state mici

stabilite pe acest podi■, dându.se importan■■ mai mare din

cauza puterii sale.

Anul 1200. - N■v■lirile în Asia Mic■ a Frigienilor,
Tracilor, Armenilor ■i a altor popoare indo-europeene ■i

distrugerea de c■tre ace■tia a statului Hitit, care gonit
spre Siria ■i Mesopotamia, pune temelia unui nou stat,

ora■ul Carcame■ fiind capitala lui. (James Henry Breasted :

Ancien Times, p. 255).
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II. Perioada Urartic■

Anul 883. -N■v■lirea regelui Teclatbalasar I al Asiriei

asupra statului Nairi, care acum decade dup■ ce a durat

450 de ani, dând treptat locul unui alt element din platoul
Armeniei care este cunoscut cu numele de Urartu.

Anul 860. - Inceputul regatului Urartic care devine o

leg■tur■ între micile state din platoul Armeniei, având

ca regi:
Arame 860-843 Menuas I 800-780

Lutibiris

-
843-835 Arghistis I

_
780-755

Sarduris I 835-820 Sarduris II

_
755-730

lspuines

-
820-800 Rusas I 730-714

Anul 743. - La rândul lor legendele armene■ti, cum

ne poveste■te istoricul Movses Khorena■i (Moise din Khorn),
pomenesc de 17 regi armeni, cari au domnit într'o peri-
oad■ de 4 secole (743-330):

Paruir (748) Vahagn(520)
Hracia (700) Aravan (493)
Pharnuas (678) Neroch(475)
Padjuidj-(665) Zareh (440)
Kornak-(630) Armog (394)
Phavos (622) Bagam (385)
Haikak II (605) Van (371)
Eruand II (569) Vahe (351)
Tigran I (565)
Anul 714. - Infrângerea regelui Rusas din Urartu de

regele Sargon al Asiriei. Incepe atunci sl■birea puterei
urartice. Se pomenesc ca regi:

Arghistis II_714-685-Sarduris ÎI! 645-620

Rusas II 685-675-Irguas 620-600

Iremenas 675-670... Menuas II 600-580

Rusas III 670-645

III. Perioada Armean■

Anul? 10. - N■v■lirea Cimmerilor, -un poporarian din

Sudul Rusiei, - cari împin■i de poporul ■ac sau Sac, s'au

împar■it în dou■ ramuri, una îndreptându.se spre apus, a

trecut Dun■rea, a intrat în Tracia, ■i alungând popoarele
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ariene cari se g■seau acolo în calea lor, au trecut ■i ei

Bosforul ■i au intrat în Asia Mic■, pe când cealalt■ ramur■

s'a îndreptat spre sud, a trecut lan■ul principal al mun■ilor
caucazieni ■i a p■truns în Transcaucazia. Aceast■ n■v■lire

a Cimmerilor a fost cauza c■ popoarele cari se stabiliser■

deja în Asia Mic■ î■i schimbar■ locurile ; unui din acestea

erau Armenii. Neîmp■cându.se cu domina■ia Cimmerilor, ei

merg spre r■s■rit unde Urartu î■i tr■ia ultimele ceasuri.,
Anul 634-606, - Sci■ii cari veneau din provinciile din

sudul Rusiei ■i pe drumul Caucazului, intr■ în Asia, pr■-
dând ■i ruinând tot ce întâlneau în calea lor, ducând cu

ei, prin presiune, alte popoare. Ace■tia evacueaz■ din nou

pe Cimmeri, silindu-i la rândul lor s■ n■v■leasc■ asupra

altor popoare. Aceast■ nou■ n■v■lire face ca Armenii s■

fie trimi■i mai înainte, ocupând, în mod definitiv, loc pe

platoul Armeniei unde în sfâr■it se vor contopi cu ele-

mente b■■tina■e.

(H. Gelzer : Succint■ Istoria a Armenilor, Viena, 1897, p. 5),
Anul 590. - Incepe, cu Cyaxares, domina■ia medic■ asu-

pra Armeniei.

Anul 559, - Dinastia achemenid■ care a urmatcelei

medice în Persia, p■streaz■, sub st■pânirea sa, platoul
armenesc.

Anul 518. - Cam pe la acest an Dariu s'a r■sboit în

contra Armeniei în trei rânduri. Probabil c■ în primele
dou■ b■t■lii generalii s■i au fost înfrân■i ori au întâmpinat
o rezisten■■ dârz■.

A treia b■t■lie Dariu a condus-o personal ■i ie■ind
biruitor, cu ajutorul unor for■e uria■e, Armenia fu pref■-
cut■ într'o provincie a marelui imperiu persan.

Anul 480. - Herodot (Cap. E, pag. 73 ) vorbind des-

pre armata lui Xerxes, care la aceia dat■ a trecut prin
Hellespont pentru ca s■ mearg■ contra Atenei, se refer■

■i la Armeni, socotindu.i ca ni■te refugia■i frigieni cari

erau îmbr■ca■i în costume frigiene.
Anul 401, - Retragerea istoricului ■i generalului Xe-

nofon, împreun■ cu cei zece mii de Greci cari îl înso■eau
prin Armenia spre Marea Neagr■. Dup■ Xenofon Armenia

era împ■r■it■ în dou■ regiuni: oriental■ ■i occidental■, -



prindeat

partea oriental■ fiind guvernat■ de satrapul Vorotes ■i cea

occidental■ de hiparcul Tiripaz.
Anul 331. - Alexandru Macedon sdrobe■te la Arbila

armata persan■, împreun■ cu alia■ii lor, solda■ii armeni ■i
nume■te guvernator în Armenia pe Mihran (Mithranes), care

îi predase Sardesui (Diodor Sicilianul, XVII, 8; Arrianos,
[II, 16; Curtius, V; 15). Astfel ia sfâr■it domina■ia persan■

în Armenia, ■i de data aceasta Armenia, ca ■i Persia, trece

sub st■pânirea macedonean■. Armenia de atunci este gu-

vernat■ de satrapi, numi■i de regii seleucizi.

Anul 331-190. -Dup■ cercet■rile recente ale istori-

cilor armeni, reese c■, contrar celor afirmate pân■ azi,
numai o parte din Armenia era subjugat■ în aceast■ epoc■

zis■ alexandrin■ ■i seleucit■, Armenia cea ocupat■ de Ma-

cedoneni fiind regiunea redus■ a Armeniei Mice (Topk-
Sophanene), iar adev■ratul teritoriu armenesc cunoscutsub

denumirea de Armenia Mare, cuprinzând ■i muntele Ararat,
r■m■nând liber■. (Dr. H. Asturian: A4 fost Armenia sub do-

mina■iunea macedonic■ ?, în Anuarul „Ani", 1941, p. 20-48).
Anul 324, - Incepând, din acest an pân■ în anul 215,

sunt pomeni■i ca satrapi:
Phraataphernes sau Neoptolemeu (324)
Orontes (Hrant sau Ervand) (322-301)
Ardoates sau Artavazd (301)
Arsames (230)
Artabazanes sau Artavaz (239-220)
Orontes II (Ervand) (220-215)
(Jacques de Morgan. Histoire du peuple arménien,

1919, p. 62). a

Alte izvoare pomenesc ca satrapi în aceast■ perioad■:

Neoptlomeus (323-322)
Orontes Armeanul (322-301)
Arduard Armeanul-(301-288)
Orontes (288-247)
Artavasd (247-197)
(P■r. Sahak Der Movsesian: Istoria Armenilor, 1914,

p. 94-95).
Anul 323. - Dup■ moartea lui Alexandru cel mare, sa-

trapia Armeniei revine generalului Phraataphernes sau

Neoptolomeucare se proclam■ rege al Armeniei ■i care fu
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ucis, îns■, de un emisar al satrapului Eumenes al Paplaco-
niei, Capadociei ■i Pontului.

Anul 322. - Când Perdiccas ■i Eumenes ocupând Ca-

padocia l-au crucificat pe regele acestei ■■ri, fiul s■u Aria-

rate fugind din mâna Macedonenilor s'a ad■postit în

Armenia de unde cu ajutorul militar ob■inut dela regele
armean Artavazd (Artabazos), s'a putut întoarce mai târziu

în ■ara sa. (Diodor Sicilianul, XXXI, 3).
Anul 321. - Perdiccas, a' încredin■at lui Eumenes, la

321, comanda armatelor din Armenia ■i Capadocia (Plu-
tarc: „Eumenes" ),

Anul 320, - Eumenes fiind sdrobit de Antigonos a

încercat s■ se refugieze în Armenia ■i s■ se foloseasc■ de

Armeni în contra adversarului s■u, îns■ acesta îi închise

drumul (Diodor Sicilianul, XVIII, 9).
Anul 317. - Satrapul Orontes din Armenia, trimite lui

Peukestas, o epistol■ scris■ în litere asiriene. (Diodor Sici-
lianul, XIX, 6; Polybius, IV, 8).

Anul 255. - Antiochus Herax, care mai târziu fu rege,
fiind zdrobit de fratele s■u Seleucus II, s'a refugiat în

Mesopotamia la regele Ar■am al Armeniei, care fiindu-i

prieten l'a ad■postit în mun■ii armene■ti (Polybius, XXX,17).
Anul 227. - Incepe în Persia a treia dinastie, aceia a

Sasanizilor, cu domnia lui Artaxerxes, sfâr■indu-se cu Jez-

dedjerd (Hazkert - Yezdeguerd).
Anul 220. - Este pomenit pe tronul Armeniei Orontes

II, (Ervand), rege legendar, care a construit ora■ul Ervan.
dakert. (Movses Khorena■i: Istoria, II, 42).

Anul 190. - B■t■lia din Magnesia, unde Antiochus-
cel.Mare fu b■tut de Romani, libereaz■ Armenia de sub

jugul str■in ■i astfel deschide era cea nou■ a Armeniei, -

independen■a na■ional■.

IV. Dinastia Arta■izilor

Anul 190, -.Pe tronul Armeniei se urc■ Artaxias I

(Arta■es), care introduce în puternicul s■u stat organiza■ii
militare, organizeaz■ educa■ia na■ional■, orândue■te nobilimea

■i înfiin■eaz■ organiza■ia juridic■.
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Dinastia Arta■izilor num■r■ urm■torii regi:
Artaxias (190-161)

-
Artaxias II 32-20

Artavazd I
16 Tigran III 20-6

Tigran 1 1-96
Tigran IV | 6-1

Tigran II cel Mare 95-55 Erado 1
ix

Artavazd II 55-33

Anul 190. - Când Roma a recunoscut Armenia ca

■ar■ independent■ de st■pânirea seleucit■, se g■seau acolo

dou■ ocârmuiri separate; una în Armenia Mare unde

domnea Artaxias (Arta■es), iar alta în Sophanene unde
domnea Zariadras (Zareh)). (Strabon, XI, 14, 15).

Anul 170, - C■tre acest an un prin■ cu numele de

Sames, probabil izgonit din Armenia prin invazia Par■ilor,
se declar■ independent la Samosat, pe Eufrat, ■i fondeaz■

regatul de Commagen, a c■rui soart■ fu strâns legat■ cu

aceea a Armeniei Minore. (E. Babelon, Les Rois de Syrie,
d'Armenie et de Commagene, 1890, p. CCVIII).

Anul 166. - Data probabil■ a cl■dirii capitalei Arta-

■at, de c■tre regele Artaxias ■i cu sugestia lui Anibal, ca-

pital■ pe care Strabon o nume■te „frumoas■" (Vol. XI,

cap. XIV, p. 6), iar Plutarc „mare ■i foarte frumoas■".

(Vol. III, p. 580),
Anul 165, - Armenia, atacat■ de Antiochus Epiphan,

cade din nou sub domina■ia seleucid■.
Anul 159. - Artaxias, unindu-se cu Dimarcus, regele

Mediei, atac■ pe Antiohus, pierind probabil, în aceast■

lupt■, împreun■ cu aliatul s■u.
Anul 95. - Se urc■ pe tronul Armeniei Tigran al

II-lea, supranumit cel Mare, cea mai m■rea■■ figur■ dintre

to■i regii Armeniei despre via■a c■ruia vorbesc am■nun■it
istoricii greci ■i romani: Plutarc, Strabon, Justin, Appien,
etc. Tigran al II-lea a reorganizat armata armean■, a cu-

cerit ■i a contopit toate principatele armene mari ■i mici,
a smuls dela Par■i cele 70 de v■i ■i titlul de „Rege al Re-

gilor", a cucerit întreg imperiul seleucid, întinzând puterea
sa începând dela Kur pân■ la Iordan, dela Media pân■ la

Taurusulcilician.
Anul 93. - Tigran încheie pact de amici■ie cu Mithri-

dat Eupator, vestitul rege al Pontului, ia de so■ie pe Cleo.

patra, fiica acestuia, ■i l■sând socrului s■u cucerirea Asiei
Mici■i a ■■rmului M■rei Negre, n■v■le■te el în Capadocia,
izgonind pe regele Arioparzan, partizan al Romei, ■i în
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locullui punândpe tron pe Ariarate, fiul lui Mithridat. (Jus-
tin, XXXVIII, c. 3).

Anul 91. - Arioparzan fiind reinstalat pe scaunul s■u

cu ajutorul unei armate romane, comandat■ de Silla, Tigran
porne■te într'o nou■ invazie în Capadocia. (Appien: Mithr.;
Eduard Meyer, Geschichte des Kénigreichs Pontos, p. 95-96);

Anul 88. - Arioparzan este reinstalat din nou ca rege

al Capodociei.
Anul 84. - Tigran, cu o armat■ puternic■, porne■te

în Siria, spre a izgoni pe Antiochas Eusebius.
Anul 83. - Incepând din acest an, Tigran este st■pân

pe toat■ Siria superioar■; Antiohia devine una din re■e-

din■ele sale, unde bate ■i monete cu chipul s■u. (Appien:
Syr., c. 48; Justin: XL, c. 1),

Anul 77. - G■sind c■ centrul Armeniei era prea de.

parte de nouile ■■ri alipite, Tigran înal■■ magnificul ora■

Tigranocerta, ■i pentru a popula noua sa capital■ p■trunde
în Cilicia ■i Capadocia, despopul■ dou■sprezece ora■e în-

floritoare ■i printre altele Soli ■i Mazaca, ■i aduce în

Armenia 300.000 de locuitori. (Appien: Mithr., 67; Plutare :

Lucuilus, 21 ; Strabon : XI, 14, 15, XII, 2, 9, XIV, 5, 2).
Situat■ în partea cea mai de miaz■-zi a Armeniei, nu

departe de frontierele Mesopotamiei, cu ziduri înalte cu

50 co■i, cu palate, gr■dini ■i parcuri, Tigranocerta cu fastul

s■u amintea de Niniva ■i Babilon. (Th. Mommsen: Histoire

Romaine, 1891, Paris, vol. VI, p. 57-38).
Anul 72. - Mitridat, b■tut de Romani, care veniser■

sub comanda vestitului general Lucullus, fuge în Armenia

spre a g■si ad■post la ginerele s■u, ■i este primit cu onoruri

regale, g■zduit într'o cetate îndep■rtat■. (Plutarc, Lucullus,
c. 19; Appian, Mithr., c. 82).

Iar Tigran porne■te: într'o nou■ invazie în Siria, îm-

presur■- ora■ul Ptlomais, ■i ordon■ decapitarea reginei
Selene.

Anul 70. - Tigran termin■ st■pânirea sa asupra în-

tregei Asii Occidentale. Tigran ducea o via■■ foarte pom-

poas■ ; pretutindeni pe unde se ar■ta în public ap■rea cu

toat■ pompa ■i m■re■ia unui succesor de al lui Darius ■i
al lui Xerxes, (Mommsen: op. cit., VI, 58). Inconjurat de o

venera■ie supersti■ioas■ (Th. Reinach: Mifkhridate Eupator,
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p. 344), î■i luase porecla de „Dumnezeu", era îmbr■cat cu o

tunic■ în dungi albe ■i ro■ii (Dion Cassius, XXXVI, p. 52),
iar când primea în audien■■, patru regi vasali st■teau în

picioare, cu mâinile împreunate, pe treptele tronului, când

c■l■rea, ace■tia alergau pe jos, îmbr■ca■i numai într'o

simpl■ tunic■, înaintea lui (Plutarc: Lucullus, 21).
Anut 69. - Lucullus, pornit cu o armat■ roman■spre

a pune cap■t invaziunilor neîncetate ale lui Mitridat, socrul

lui Tigran, ocup■ Tigranocerta (Mommsen, Rémische Ge=

schichte, MII, S. 70), deoarece regele Armeniei refuzase s■

predea pe Mitridat; ocup■ apoi Siria, Fenicia,  Mesopo-
tamia nordic■, adec■ toate ■inuturile din Sudul Armeniei,

pe care Tigran le anexase imperiului s■u.

Anul 68. - Lucullus, îmb■rb■tat de primul s■u succes,

porne■te într'o mare invazie spre Arta■at, capitala Ar-

meniei, dar fu b■tut pe ■ârmul râului Aradzani (Murad=
Ceai) ■i silit s■ se retrag■.

Anul 67. - Spre a ocupa pe osta■ii s■i, în rândurile

c■rora se iviser■ adânci nemul■umiri, Lucullus s'a dus s■

atace ora■ul Mâdzpin din Mesopotamia nordic■, pe când

Mitridat înainta în Pont ■i relua toate cet■■ile ocupate de

Romani, iar Tigran p■trundea în Capadocia. Toate garni-
zoanele romane fur■ nimicite, astfel încât nici în Pont ■i
nici în Armenia .nu mai r■mase nici un soldat roman.

Anul 66. - Pompei trimis de Senatul roman dup■ ce

Lucullus a fost rechemat, învinge mai întâi pe Mitridat ■i
apoi încheie cu Tigran un tratat, pe baza c■ruia Armenia

î■i p■str■ vechile.i hotare, pierzând toate celelalte ■inuturi
cucerite, - Siria, Fenicia, Mesopotamia, Media, provin.
ciile caucasiene, Capadocia ■i Cilicia.. Tigran a mai pl■tit
un tribut de r■zboiu de 6000 talan■i ■i a consim■it ca regii
armeni s■ nu se mai poat■ urca pe tron decât cu încu-

viin■area prealabil■ a Romei.

Pompei a proclamat apoi pe Tigran amic ■i aliat al

Romei. Aceast■ supunere a lui Tigran era nu numai din

frica for■elor uria■e ale Romei, ci ■i din cauza tr■d■rii

propriului s■u fiu, Tigran.cel.Mic, care voind s■ se proc-

lame rege,. ■i ajutat în planurile sale de socrul s■u Hrahat

al III.lea, regele Par■ilor, înconjurase capitala Arta■at, de■i,
b■tut, fugise în tab■ra roman■.
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Anul 61. - Intoarcerea triumfal■ a lui Pompei la Roma,
aducând cu el pe prin■ul tr■d■tor, Tigran cel Mic, care fu
ucis apoi la Capitol din ordinul lui Pompei, din cauza în.

trigilor sale.

Anul 55. - Moartea lui Tigran cel Mare în etate de
85 de ani, dup■ o domnie de patru decenii.

Anul 55. - Se urc■ pe tronul Armeniei succesorullui

Tigran cel Mare, Artavazd, care cu toate c■ a fost un

suveran slab, a fost un iubitor de literatur■ ■i art■, el

însu■i fiind autor de opere- teatrale-■i-istorice, dup■ cum

o pomene■te Plutarc. .

Anul 54. - Expedi■ia spre Armenia a lui Marcus
Crassus, unul din triumvirii (Pompei, Iuliu Cezar ■i Crassus),
c■ruia revenise Orientul, dup■ împ■r■irea din 60 a admi-

nistra■iei imperiului, ■i care declar■ r■zboi Par■ilor, cerând

ajutor ■i dela regele Armeniei, care era considerat caaliat;

Orodes, regele Par■ilor, n■v■li îns■ în Armenia, spre a

impiedeca ajutorul cerut dela regele Artavazd; armatele
romane ale lui Crassus fur■ b■tute în Mesopotamia de

Par■i, iar Orodes s'a împrietenit cu Ardavazd, care pentru
a pecetlui noua sa alian■■, d■du în c■s■torie pe sora sa,

prin■ului Pacorus, fiul preferat al lui Orodes.
Anul 44, - Formându.se la Romatriumviratulal doilea,

- Octavian, Antoniu, Lepitus,- Grecia ■i Orientul reve.

nir■ lui Antoniu. Armatele acestuia au b■tut pe Par■i ■i
au ucis pe Pacorus, fiul regelui, ca revan■■ pentru moartea

lui Crasus, iar Artavazd în urma acestei izbânzi a Roma-

nilor, trecu de partea acestora, trimi■ând chiar în ajutor o

armat■ compus■ de 13.000 oameni.

Anul 34, - In prim■vara acestui an, triumvirul Anto-
niu veni în Armenia ■i reu■i prin intermediul lui Q. Dellius
s■ conving■ pe regele Armeniei s■ accepte o întrevedere
care ar fi în interesul men■inerii tronului s■u. Abia înc■pu
nenorocitul prin■ în mâinile Romanilor, c■, cu toat■ cre-

din■a jurat■, fu pus în lan■uri ■i plimbat ca prizonier chiar
în statul s■u, silit s■ deschid■ por■ile cet■■ilor ■i s■-i predea
tezaurul. Antoniu, pentru a-■i încununa succesul, îl sili s■

parcurg■ str■zile Alexandriei ca prizonier, în lan■uri, îm-

preun■ cu so■ia ■i fiii s■i. (Jacques de Morgan, L'histoire

du peuple arménien, p. 87).
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Anul 31. - Antoniu ordon■ decapitarea lui Artavazd.

Anul I (dup■ Chr.). - Moartea lui Tigran al IV.lea cu

care ia sfâr■it dinastia lui Artaxias, dup■ ce s'a str■lucit

în istoria armean■ în timp de aproape 2 secole.

Anul 2. - Caius Cezar în Armenia. Sfâr■itul dinastiei

lui Artaxias. Aproape o jum■tate de secol (2-53) Armenia

este guvernat■ de atunci de domnitori str■ini.

Caius Cezar, prin ordinul lui August, încoroneaz■ pe
medul Ariobarzanes ca rege al Armeniei. Regii cari au ur-

mat fur■:

Ariobarzanes Medul (2) Artazias sau Zenon Romanul

Artavazd II Medul (2-11) (18-34)
Tigran V: Evreul (11-14)

-
Ar■ac Partul (34-35)

Regina Erato din nou (14-15)

-
Mitridat Georgianul(35-37

: Vonones Partul (16-17) ■i 47-51)
Rhadamist Georgianul (51-53)

V. Dinastia Ar■acizilor

Anul 34, - Ar■ac I Partul se urc■ pe tronul Armeniei

■i fondeaz■ dinastia Ar■acizilor (Ar■akunia■), dinastie care

a domnit în Armenia aproape 4 secole.

Anul 34. - Istoricul Movses Khorena■i punela aceast■

dat■ moartea unui rege legendar, Abgar, fiul lui Ar■am,
care ar fi avut un schimb de scrisori cu Mântuitorul.

Anul 35. - Mitridat Iberianul izgonind pe prin■ul ar-

■acid ocup■ tronul Armeniei (35-37 ■i 47-51), fiind r■s-

turnat la rândul s■u de nepotul s■u, Rhadamist (51-53),
fiul lui Phraasman 1, regele Georgiei, într'o curs■ la■■, pe

care o descrie Tacit (Anale, XII, 44-52).
Anul 35-72. - Antiochus IV Epiphane, regele din

Commagen, care ajutase pe Corbulon în campania sa din

orient, Neron, ca r■splat■, îi cedeaz■ o parte din teritoriile

-armene■ti.
Anul 53. - Se urc■ pe tronul Armeniei Tiridat I sau

Tirit, fratele regelui Valarce al Par■ilor, care cucerind Ar-

menia îi impune ca rege pe fratele s■u. Cu Tiridat începe
dinastia ar■acid■ propriu zis■, având urm■torul ■ir de

domnitori:
E
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Tiridat I (53-59 ■i 66-100) Tiridat III
3

(250-252,
Tigran VI (60-62) 283-204 ■i 298-330)
Exedares (100-113)

-
Artavazd VI (252-261)

Parthamasiris (113-114)

-
Khosroes I (331-339)

Parthamaspates (116-117) Tiran (340-350)
Vologes sau Vaghar■ I Ar■ac II (351-367)

(117-140)

-
Pap (360-374)

Sohemus (140-162

-
Varazdat (374-378)

■i 163-178)

-
Ar■ac III (378-389)

Pacorus (162-163)

-
Vaghar■ac (378-386)

Sanatrukes (178-216)

-
Khosroes III (386-392

Vologes sau Vaghar■ II ■i 414-415)
(178-217)

-
Vram■apuh (392-414)

Tiridat II sau Khosroes I

__
Sapor sau ■apuh

.
(416-420)

(217-238)

-
Arta■es IV (423-429)

(K. J. Basmagian: Chronologie de P'Histoire de !'Arméme, .

în „Revue de I'Orient Chrétien, t. XIX, 1914; Jacques de

Morgan: Histoire du peuple arménien, Paris, 1919, p. 358-359),
Anul 54-64. - R■zboiul de zece ani între Par■i ■i

Roma pentru cucerirea Armeniei.

Anul 60, - Corbulon, îns■rcinat de Neron, vine în

Armenia spre a izgoni pe Tiridat, regele Armeniei, înlo-

cuindu-l prin Tigran VI (65-62), - nepotul ultimului rege

cu acest nume, str■nepotullui Achelaos, regele Capadociei,
- care moare dup■ 2 ani de domnie.

Anui 66. - Roma, dând consim■■mântul s■u pentru
domnia lui Tiridat pe tronul Armeniei, acesta. din urm■,

spre a fi încoronat de Neron, pleac■ la Roma unde e primit
cu str■lucite onoruri, pe care le descriu istoricii romani:

Tacit, Plinius, Dion Cassius, XLIII, 49, Svet., Ner., 13.

Anul 75-110. - Unii din istoricii armeni pomenesc de

un Sanatruc fiul lui Abgar ca rege al ■inutului Adiabene

■i al unei p■r■i a Armeniei, în timpul c■ruia ar fi venit în

Armenia apostolii Tadeu ■i Bartolomeu ■i martirizat, îm-

preun■ cu Sandukht, fiica regelui, ■i cu o femeie din elit■,
Zarmandukht.

4

Anul 113. - Khosroes, regele Par■ilor, alung■ pe

A■khadar de pe tronul Armeniei, f■r■ s■ cear■ avizul Romei,
■i pune în locul s■u pe Parthamasiris, fapt pe care Roma

socotindu-l ca ofens■, declar■ r■zboi Par■ilor.
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Anul 100-113. - Exedares (A■khadar), urma■ul lui

Tiridat, reune■te sceptrului s■u Armenia-Inferioar■, pe care

o cedeaz■ apoi Romei.
Anul 114, - Invazia împ■ratului Traian (98-117) în

Armenia, pe care o cucere■te ■i în amintirea acestei izbânzi,
bate monete cu inscrip■ia „Armenia et Mesopotamia In Po-

testatem P. R. Redacte".
■

Anul 115. - Claudius Ruphinus este desemnat de

Traian ca pretor asupra Armeniei (115-116).
Anul 140. - Regele Vologes fiind detronat de c■tre

împ■ratul Antoniu Piu (138-161), este pus, în locui s■u,

pe tronul Armeniei, Sohemus, ar■acid din partea mamei ■i
achemenid de tat■. Mai r■mân monete ar■tând pe împ■rat
care îl încoroneaz■ ca rege ■i având ca inscrip■iune „Rex
Armeniis datus S. C.".

Anul 162. -Pacorusfratele regelui Khosroes al Par■ilor
este impus ca rege al Armeniei în locul lui Sohemus; spre

a îndreptalucrurile, Severianus intr■ în Armenia-cu legiunile
sale romane, dar este zdrobit.

Anul 162. -Lucius Verus, fratele împ■ratului Marcus

Aurelius (161-180), porne■te în Asia Mic■, spre a cuceri

Mesopotamia ■i Armenia. Armenia este invadat■ de gene-

ralul roman Statius Priscus.

Anul 163. -Murind Lucius Verus, îl înlocue■te fratele

s■u Martius Verus, care cucerind Armenia readuce pe

Sohemus pe tron.

Anul 178, - Se urc■ pe tronul Armeniei regele Sanatruc,
care, dup■ unele izvoare, mut■ capitala sa în ora■ul M■■bin
(Nisibinul de azi) din Mesopotamia,care fusese ■i alt■dat■

re■edin■a regilor armeni. a

Anul 197. - Intemeierea de c■tre regele Vaghar■ac a

ora■ului Vaghar■apat care devine capitala Armeniei pân■'n
anul 345.

Anul 198. - Imp■ratul Septimus Severus pornindîntr'o

expedi■iune spre hotarele romane din R■s■rit, încheie un

tratat de pace cu Khosroes, regele Armeniei, care r■m■sese

neutru în luptele între Roma ■i Par■i. (Dion. Cassius»

LXXV,9).
Anul 215. - Armenia arat■ o rezisten■■ dârz■ împ o.

triva armatelor lui Antonius Caracalla (211-217), fiul ■i
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urma■ul lui Severus, - care printr'o curs■ perfid■, prinde
pe regele Armeniei, Vologes II.

Anul 217. - Armenia, r■sculat■, aduce pe Tiritad II

pe tronul Armeniei; împ■ratul trimite în Armenia pe ge-

neraluls■u Teocretus cu o armat■ mare, care în■■ fu învins■;

ltugfcl Caracalla porne■te personal într'o mare expedi■ie
în : )Anmepm ■i Midia, dar fu .uci■ înainte de a sosi în ■ara

Par■ilor. _

P nul 218 - Macrinus, urma■ul lui Caracalla, s'a îm-

p■na; iqu Pu■l, ■i a înapoiat. în ■ara sa pe regele Armeniei,
care. refuglpse la Par■i. (Dion Cassius, LXXVIII, 27),

„Anul 224. - In Persia ia \sfâr■it dmastm part■ c■reia

h urmeaz■ Sasanizii. Ace■tia î■i fac preocuparea de c■pe-

tenie de a reînvia vechea splendoare a;coroanei - persane,

de a a■■pânl pe vecini ■i mai cu seam■ pe poporul armean

carec■zuse sub influen■a Apusului.; -.

Anul222-250. - Pe tronul. Armeniei îl g■sim pe

Khosroesl care a dus multe lupte contra primului rege

sasanit; Arta■n' (226-242), fund ajutat. ■i de partizanii lui

Artayvan, (216-226), ultimul1rege al, dmasnex parte, ■i de

legiunile;romane.

229-235. -- Domnia împaratului Alexandru Se-

verus care porne■te într'o expedltle în Orient, spre.a izgoni
pe Persl din Mesopotamia unde mtraser■; Severus este

ajutat de o■tirea armean■.

Anul: 244-249, - Domnia împ■ratului Filip, care este

nevoit; de a încheia o pace ru■inoas■ cu regele ÎSapor I al

Persiei (242-272), tr■dând ■i pe alia■ii s■i, armeni.

,
Anul 242, - Tiridat, se refugiaz■.la curtea roman■,

abla în vârst■ de .2 ani, dup■ ce tat■l s■u regele Khosroes

fusese.ucis, în urma unui complot - urzit de:Per■i, cari,
zdrobind ■i legiunile romane intraser■ ■i în Armenia. Tara
armean■ c■zut■ atunci sub jugul persan, este guvernat■ de

un satrap armean, Artavasd. Mamikonian, (252-287).
Anul 287. - Dup■ mai.multe încerc■ri de a smulge

tronul tat■lui, s■u din mâna
, Per■ilor, Tiridat, cu, ajutorul

împ■ratului Diocle■ian (284-305), ocup■ însfâr■it tronul
Armeniei, ■i cu el începe. o. er■ glorioas■.

Anul 298.- Dup■ pacea încheiat■ între Roma ■i Par■i
partea meridional■ a Armeniei revine Romei, - împreun■
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cu Mesopotamia, .- r■mânând:c■ restul ■■rilor armene s■

fie st■pânit de Tiridat. (Amm. .Marc;; XXV,.7).
Anii 290-301 - Sub îndemnul 'Sf-lui- Grigore Lumin■-

torul, ■i din porunca regelui Tiridat; convertit ■i-el, Armenii

primesc cre■tinismul. în mod

»
oficial, „Armenia devenind

astfel primul stat care s'a convertit oficial la legea cre■tin■.
Anul 303. - Grigore Lumin■torul,

:
ajutat

.
de regele

credincios, cl■de■te; lâng■ ora■ul Vaghar■apat, catedrala

din Ecimiadzin, care de■ine de: âtunci ■i pân■ azi, scaunul

patriarhilor

.
armeni "■i centrul duhovnicesc al bisericei

armene. a

Anul 303. - Printre zeit■■ila dlstruse în. Armenia cu

prilejul urmelor » p■gâne;: Agathangelus citeaz■:

Anabit (Artemis-Diana)'carezavea templul s■u la Arta■at,
Tir (Apollon) la Arta■at, Bar■imina (Bar■amen) la Tordan,
Aramazt (Zeus.Jupiter) la Ani, Anahit (Artemis-Diana) la

Erez, Nane (Axh'ena—Mifl■rvaz) ila.Til, . Mihr ((Hephest) la

Bagaiarinci, Vahagn (Heracles:Ares) la A■hpat ■i-Astlik .

(Afrodita-Venus)la
Dup■ Movses Khorena■i zeit■■ile: dlstruse erau: Ar-

temis la Armavir, Heracles la A■ti■at, Apollon la Armavir,
Zeus la Ani, Artemis la Erez, Athena la Til, Hephest la

Bagaiarinci, Heracles la A■ti■at, Afrodita la -A■ti■at. ■i
Bar■amen la Tordan.

Anul 311. - Primul r■zboiu religios -pe: care Armenn
îl duc pentru cre■tinism contra Romanilor: Inacelan unul

din cei trei, Cezari ai Imp■r■■iei, Maximinus Daia, din
fanatism p■gân, a început s■ prigoneasc■-pe»cre■tini, ■i în

acest scop, a atacat Armenia,: îns■ fiind: cu totul. înfrânt a

fost nevoit s■ fug■ dinaintea armatei. armene■ti»:.:

(Eusepitis: Iétarîa-Bi■qriééasriî, partea IX) cap. 8).
Anul 313} 2Faimosul decret"din "Milan, -prin care

împ■ratul: Conétaut—m a-deelarat' cre■tinismul: religie liber■

în hotarele împ■r■■iei sale pentruca; peste pu■in=s■-. adere

■i e} da'ea, -" a dat °prilej; ta s■ se - înt■reasc■ legutdmle
între< hp■r■tla cre■tin■■i "Armenia cre■tm■r leg■turi c■ri

din câna în: când'erau" s■ 'devie: mai: simtite pentrucas■

separe poporul armean de- vecina sa de veacuri, Persia.

"Anul 325.20 Primul conul… ecumenic .din Niceea la

care partwnp■'■n Armenii prin c■tolicosul Aristaghes, fiul

6
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■i urma■ul lui Grigore Lumin■torul (Movses Khorena■i: [s-

toria, Vene■ia, 1865, p. 177).
Anul 326. - Data probabil■ a mor■ii lui Grigore

Lumin■torul.. (Ormanian : Azgapatum, I, p. 116).
Grigore Lumun■torul este urmat de un ■ir de cato-

lico■i din familia sa:

Grigore Lumin■torul(302.325) Husig (341-346)
Aristakes (325-333) Nerses (353-373)
Vârtanes (333-341) Sahak (387-436)

(Ormanian : Azgapatum, III, la Tabela A).
Anul 330. - Data probabil■ a mor■ii regelui Tiridat

al Armeniei. (Ormanian: I, p. 121).
Y

Anul 342. - Se urc■ pe tronul Armeniei regele Tiran,
primind coroan■ ■i de împ■rat. Sunt pomenite certurile

sale triste cu biserica ■i cu catolicosul Husik, pe care l-a

omorit sub ciomegi
Anul 350. - Regele Tiran ajut■ pe împ■ratul Constant

II (337-360), în luptele acestuia cu Magnentius omorâtorul

fratelui s■u Costas. Tiran, prins într'o curs■ perfid■, este

adus în Persia ■i orbit.

SaporII, regele Persiei, n■v■le■te în Armenia, ruinând-o.

Imp■ratul porne■te în fruntea o■tirei sale în Armenia, iz-

gonind pe n■v■litori.

Anul 351. - Sapor cere pace dela împ■rat. Tiran se

întoarce în Armenia.

Anul 351. - Se urc■ pe tron Ar■ac al II-lea, în locul

tat■lui s■u orb. Este întemeitorul vestitului ora■ Ar■aka-
van, pe care l-a populat cu indezirabili, locuitorii noului

ora■ fiind scuti■i de orice urm■rire pentru delictele lor co-

mise aiurea.

Anul 354. - Conciliul bisericesc din A■ti■at, convo-

cat din ini■iativa catolicosului Nerses. Sunt întroduse în-

semnate reforme în domeniul duhovnicesc ■i filantropic.
Anul 359, - Regele Sapor al Persiei cu o armat■ de

100.000 oameni atac■ pe Romani ■i distruge ora■ul Amit

(Tigranocerta). Imp■ra■ul Constant porne■te într'o expedi»
■ie contra Per■ilor. Regele Ar■ac al Armenieiîl întâlne■te
la Cesareea ■i îi promite ajutor.

Anul 363. - Imp■ratul Iulian cel Apostat urma■ul lui

Constant II î■i începe expedi■ia contra Per■ilor, ajutat de
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regele Ar■ac al Armeniei, ajunge pân■la Tisbon, unde este

îns■ învins ■i omorit.

Anul 363 - Imp■ratul Iovianus tr■deaz■ pe aliatul s■u

armean, într'un tratat ru■inos, cum îl calific■ Ammianus

Marcellinus.
3

5

Anul 364. - Catolicosul Nerses, în capul unei dele-

ga■iuni, pleac■ la Bizan■, spre a renoi cu noul împ■rat
Vales, leg■turile de prietenia

Anul 367. - Regele Ar■ac II al Armeniei, atras de

Per■i într'o curs■, este pus în închisioare unde se sinucide.

Anul 367. - Urmeaz■ pe tronul Armeniei Pap, care

ajutat de Romani, zdrobe■te toate încerc■rile regelui Sapor
al Persiei de a n■v■li Armenia.

Anul 371. - B■t■lia din Tirav, unde armata regelui
Pap învinge ceia a Per■ilor.

Anul 373. - Regele Pap, care c■utase o apropiere cu

Per■i, este suprimat prin emisarii împ■ratului Vales, în

timpul unui osp■■.
Anul 348. - Regele Khosrcesal II-lea întemeiaz■ ora■ul

Dwin, care devine capitala statului armean ■i re■edin■a
catolico■ilor pân■ în anul 894.

Anul 384. - Dup■ îndelungate lupte de domina■ie pe

p■mântul Armeniei, Persia ■i Bizan■ul se în■eleg s■ împart■
Armenia printr'un tratat încheiat între Sapor al Persiei ■i
Imp■ratul Teodosiu al Bizan■ului, potrivit c■ruia cea mai

mare parte din Armenia trecea Persiei.

Anul 389, - Se urc■ pe tronul Armeniei regele Vram-

■apuh care str■luce■te ca o stea în istoria culturii armene.

Sub domnia lui de 25 ani, Armenia a cunoscut pacea

■i a avut posibilitatea s■ se consacre culturii, a■a încât

perioada care urma a fost socotit secolul de aur al litera-

turii armene, nu numai pentruc■ în acel veac a fost inventat

alfabetul armean ■i tradus■ Sf.ta Scriptur■ într'o splendid■

t■lm■cire, ci ■i prin numeroasele opere filozofice, poetice
■i istorice ale scriitorilor armeni ai epocii.

Anii 404-412, Intre ace■ti 8 ani cade data invent■rii

alfabetului armean de c■tre Sf. Mesrob, care cu pre■ul unei

munci de ani de zile ■i cu ajutorul dat de regele protector
al culturii ■i patriarhul animator, sf. Sahak, a creat ■i orga,

nizat alfabetul armenesc.
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Anul 414, - Moartea regelui Vram■apub, c■ruia îi

urmeaz■ fostul rege Khosroes III, pentru o domnie abia de

un an (414-415), iar, dup■ moartea sa, din cauza neîn■ele-
gerilor între cei doi fii ai s■i, Tigran ■i Ar■ac, Armenia

fu hnp■r■it■ în zone de influen■■ între împ■ratul Teodos

(408-450) ■i Yezdedjerd I (400-420) al Persiei.
Anul 416. - [mp■ratul Teodos partea apusean■ a Ar-

meniei o transform■ într'o provincie roman■, punând-o sub

guvernarea când unor prin■i romani când, a unor satrapi -.

indigeni, cari î■i fixeaz■ re■edin■a lor în ora■ul Karin

(Erzerumul de ast■zi) care reconstruit■ într'o cetate de

c■tre Teodos, s'a numit dup■ numele acestuia Teodosupolis.
Anul 417. - Regele Yezdedjerd I al Persiei trimite în

Armenia pe fiul s■u Sapor ca rege, care nu domne■te decât

3 ani, fiind nevoit s■ se întoarc■ în Persia spre a prelua
tronul tat■lui s■u, care murise.

Anul 422, - Se suie pe tronul Armeniei Arta■es IV,
fiul lui Vram■apub, un tân■r de 17 ani, dar corupt ■i vicios,
care a provocat în rândul frunta■ilor armeni o mare ne-

mul■umire, astfel încât unii din nemul■umi■i printr'o dele-

ga■ie trimis■ regelui persan, au cerut detronarea sa.

Anul 428. - Regele Armeniei Arta■es ■i patriarhul
Sahak, chema■i la Tisbon de regele Vram al Per■ilor, fur■

destitui■i, iar Armenia fu declarat■ ca o simpl■ provincie
a Persiei, dinastia armean■ a Ar■acizilor luându.se astfel

sfâr■it, dup■ o durat■ de aproape 4 secole.

Anul 434. - Sfânta Scriptur■ se traduce în armean■,
cu mâna sf.lui Sahak ■i cu ajutorul discipolilor s■i, Hovhan,

Hovsep, Eznik, Coriun, etc., într'o t■lm■cire splendid■, pe

care savantul german Vaissier-Lacroze o nume■te „regina
tuturor versiunilor".

VI. Domina■ia persan■

Anul 430. - Persanul Veh-Mihr.■apuh estetrimis în Ar-

menia ca marzpan, denumire dat■ acelor guvernatori trimi■i
de regele Persiei, cari, cu re■edin■a la Dwin, dispuneau de

o autoritate absolut■, f■r■ nici un fel de control, având ■i

dreptul de via■■ ■i de moarte asupra locuitorilor Armeniei
f■r■ a referi regelui pers, neputând totu■i s■ schimbe ierarhia

satrapilor armeni, sau s■ le confisce domeniile, sau s■ aduc■
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trupe persane, armata r■mânând cea veche, cu comandan■i
armeni.

Anul 437. - Se urc■ pe scaunul catolicos al Hovsep
Hogho■me■i, cel care a jucat un însemnat rol în r■zboiul

sfânt din anul 451; l-au urmat în timpul demina■iei persane:

Melide (452-456) Ghevond (545-548)
Movses (456-461) Nerses (548-557)
Giit (461-478) Hovhannes II (557-574)
Hovhannes I Mandakuni Movses II (574-604)

(478-490) Abraham (607-615)
Babghen (490-516) Komitas (625-628)
Samuel (516-526) Kristapor II

__
(628-630)

Mu■e (526-534) Yezâr (630-641)
Sahak II (534-539) Nerses III (641-661)
Kristapor (539-545)

(Ormanian) III, la Tabela A).
Anul 438. - Se urc■ pe tronul Persiei Yezdedjerd II,

autorul vestitului manifest prin care îndemna pe cre■tinii
din statele sale s■ se converteasc■ la mazdeizm, manifest

care fu semnalul unei mari revolte în Armenia.
Anul 441. - Guvernul Armeniei este încredin■at■ lui

Vasak, prin■ul din Siinik, primul Armean care s'a numit

în aceast■ demnitate, bucurându-se de acea■i autoritate ca

cei trimi■i din Persia. In decursul celor dou■ secole cât a

durat domina■ia persan■, Armenia a fost guvernat■ de

patru ori de marzpani armeni:

Vasak Siini (441-451).
Sahak Bagratuni (481-482)-
Vahan Mamikonian (485-505).
Vard Mamikonian.(505-509).
Vasak, cu o purtare impecabil■ la început în ce pri-

ve■te interesele armene■ti, s'a înclinat apoi cu totul c■tre

politica persan■.
Anul 449. - Printr'un edict regal Yezdedjerd II, regele

Persiei, sub îndemnul ministrului s■u Mihrnerseh, invit■

poporul armean s■ primeasc■ religia lui Zaraostra.
Anul 449-450. - In lunile acestei ierni se ■ine la Arta■at o

mare adunare na■ional■, care refuz■ cu indignare propu-

nerea ■ahului persan.

Anui 450. - Prin■ii armeni, chema■i la Tizbon, fur■
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primi■i la 15 Aprilie de Yezdedjerd, care le f■cu cunoscut

c■ moartea ■i exilul îi a■teapt■ dac■ nu se convertesc la

religia lui Zaraostra ; iar prin■ii armeni se deciser■ s■ simu-

leze c■ accept■ convertirea, ■i o dat■ sc■pa■i din ghiarele
■ahului, s■ se întoarc■ în Armenia ■i s■ declare r■sboiul

sfânt.
\

Anul 450. - Vardan Mamikonian, comandantul armatei

armene, încheie un pact cu Hunii sau Ku■anii pentru o

lupt■ comun■ împotriva Per■ilor.
Anul 451. - In ziua de 26 Mai a acestui an are loc

vestita b■t■lie din Avarair între armatele armean■ ■i per-

san■ (Ormanian » Azgapatum, I., p, 373.4), unul din cele mai

str■lucite capitole pe care l-a înscris vreodat■ istoria popo-

rului armean.

R■zboiul sfânt, condus de prin■ul Vardan Mamikonian,
capul o■tirii armene, denumit ■i cel al Vardanienilor (Var-
danan■), n'a r■pit poporului armean multe victime ca

num■r,-au c■zut abia 1036 de viteji în lupta de pe câmpia
Avarair ■i în rândurile lor cele mai proeminente figuri de

conduc■tori politici ca: Vardan Mamikonian, Vahan Cânuni,
Gareghin Sârvan■dian■, H■mayak Dimaxian, Artak Paluni,
Khoren Khorkhoruni, Tageat Kântuni, Arsea Indzayetzi,
Nerseh Katchberuni, nume ce sunt ■i pân■ ast■zi obiectul
de pream■rire al poporului armean. Ins■ acest r■zboi n'a

fost numai o lupt■ între dou■ popoare ci mai cu seam■

între dou■ credin■e, precum ■i între civiliza■iile legate de ele.

Anul 451. - Vasak, prin■ul din Siinik ■i marzpan al

Armeniei, care avusese un rol nefast în r■sboiul sfânt,

pactizând cu inamicul împotriva propriilor s■i fra■i, fu

totu■i destituit din ordinul ■ahului Persiei ■i în locul s■u

fu numit un persan, Atrormisd, care abia sosit în Armenia,
a arestat ■i a trimis la Tizbon un mare num■r de principi
■i de fe■e bi■erice■ti din Armenia.

Anul 451. - In ziua de 8 Noembrie a acestui an se

deschide la Calcedon al patrulea conciliu ecumenic, con-

vocat de împ■rat, la care Armenia nu fu în stare s■ par-

ticipe, probabil din cauza r■zboiului religios pe care trebuia

s■-l poarte în acela■ an contra Per■ilor.

$

Anul 452. - La începutul acestui an începe la Tizbon
Judecata prin■ilor ■i prela■ilor armeni (Ormanian,I, p. 385-6)
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Vasak, care a fost ■i el de fa■■ la aceast■ judecat■, a fost

aruncat, din ordinul regelui, în temni■■, unde ■i a murit în

cea mai cumplit■ mizerie. Fur■ încârca■i în lan■uri ■i trimi■i
în temni■e ■i ceilal■i frunta■i armeni.

Anul 454. - Din ordinul regelui Yezdedjerd au fost

martiriza■i (Iulie 25) un num■r de prela■i armeni, în frunte

cu marele patriot, preotul Ghevond, pe care biserica armean■

îl cinste■te în rândurile sfin■ilor ai s■i.

Anul 459. - Se urc■ pe tronul Persiei Peroz care

adopt■ o politic■ de destindere.

Anul 461. - Se urc■ pe scaunul catolicosal Giit, din

ini■iativa c■ruia se organizeaz■ o nou■ conspira■ie spre a

salva patria de asupritori,
Anul 463. - Dup■ un exil de 12 ani prin■ii armeni se

reîntorc în Armenia.

Anul 478. - Se urc■ pe tronul catolicosal Hovhan

Mandakuni, care a secundat sfor■■rile lui Vahan Mamiko-
nian întru eliberarea patriei.

Anul 481. - R■scoal■ în Armenia. Guvernatorul persan

al Armeniei, Atârvâ■nasp, fuge în Atârpatakan.
Armenii proclam■ atunci pe Sahak Bagratuni ca gu-

vernator, iar pe Vahan Mamikonian ca ■ef al o■tirii.
Anul 482. - Luptele r■scula■ilor armeni, condu■i de

Vahan Mamikonian.

Anul 483. - Pe tronul Persiei se urc■ Vologes, în locul
fratelui s■u Peroz, omorât într'un r■zboiu cu Ku■anii. Noul

rege a c■utat o în■elegere cu Vahan Mamikonian.

Anul 484. - In urma tratatului din Nuarsac între Ar-
meni ■i Per■i, Vahan Mamikonian este numit guvernator
al Armeniei. Dup■ perioada mohorât■ de treizeci de ani

ce a urmat r■zboiului Vardanienilor, începe în Armenia
un mic r■stimp de u■urare.

Anul 488-491. - Sub domniaregelui Vologesal Persiei

cre■tinismul fu tolerat în statele de sub suzeranitatea per-
san■ ■i în special în Armenia.

Anul 518-548. - Mijej Knuni este numit marzpan

asupra Armeniei. O perioad■ de pace relativ■ în Armenia.
Anul 552. - In sinodul din Dwin, convocat de cato.

licosul Movses II, se decide reforma calendarului armenesc ;
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din acest an începe data zis■ armean■ spre a fi întrebuin-

■at■ în decursul mai multor secole ca data oficial■.

Anul 571. - R■scoala lui Vartan V Mamikonian,care

sprijinit de împ■ratul Justinian, ucide pe guvernatorul persan
al Armeniei Suren, alipind Armenia persan■ celei grece■ti.

Anul582, - Se urc■ pe tronul Bizan■ului Mauriciu, care

domne■te pân■ în anul 602. Acesta este primul împ■rat de

origin■ armean■ care st■pâne■te tronul bizantin, din al c■rui

ordin ■i cu consim■■mântul regelui Khosroes Abruez al

Persiei, elementele 'turbur■toare din Armenia care erau

cauza atacurilor armate continue între Bizan■ ■i Persia, au

fost trimise spre Balcani.

Pe tronul Bizan■ului au succedat mai mul■i împ■ra■i
de origin■ armean■.

Mauriciu (582-602)

-
Leon V Armeanul(813-820)

Heraclius (610-641)-Vasile I (867-886)
Constant (641-668)-Alexandru (912-913)
Constantin IV Constantin X

Pogonatul-.(668-678) Porfirogenet (911-959)
Justinian II Romanos I (920-944)

(985-695 ■i 704-711) Ion Zimisces (969-976)
Tiberius IV (/05-711) Constantin XI

Filipicus Bardanes (711-713 Porfirogenet (1023-1028)
Artavazd (742)

(Garabed Der Sahakian: Les empereurs arméniens de

Byzance, 2 vol., Vene■ia, 1905; Lebeau: Histoire du Bas-Em-

pire ; F. W. Busell: The Roman Empire, 1910; G. Schlum-

berger: L'epopée byzantine ; Corpus Historiae Byzantinae:
Vene■ia, 1729. Vol. IX, p. 136, pentru Mauriciu ; Theophi-
lactus Simocalta: Historiae, pentru Heraclius; Nicephore
Constantinopolitanus: De rebus post Mauricium Gestis, p. 50,
pentru Filepicus Bardanes; Cedrenus, vol. I, p. 43, pentru
Leon V; Niebuhr: Constantin Porphyrogénete ; Luitprand,I,
3, pentru Romanus ; G. Schlumberger, Un empereur byzan-
tin, pentru Ion Zimisces).

Anul 591. - Khosroes al II-lea regele Persiei fiind

ajutat de împ■ratul Mauriciu într'o lupt■ de succesiune în

schimb îi cedeaz■ o parte a Armeniei persane, spre a fi
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anexat■ Armeniei grece■ti. Armenia bizantin■ fu guvernat■
de principi armeni:

Hovhannes (591)

-
Sâmbat Varazti-

Heraclius (594) ro■ian (646-656)
Mijej Gnuni (630-635)

-
Hamazasp Mami-

David Saharuni (635-638) konian (658-661)
Teodoros Râ■tuni(641-646)

.
Sâmbat Bagratuni(703-705)

Varaztirotz Ba-

gr■tuni (646)
Unii din ace■tia au purtat titlul de curopalat.

"

Anul 602-610.- Din ordinul împ■ratului Focas emigreaz■

în Tracia 30.000 familii armene, înso■ind cavaleria chemat■

din Armenia spre a ap■ra hotarele imperiului bizantin

împotriva du■manilor apuseni (Sebeos, Istoria lui Hera-

clius, p. 112).
Anul611.-0 armat■persan■intr■ în Armenia bizantin■

■i ocup■ marea fort■rea■■ din Karin (Erzerumulde ast■zi).
Locuitorii sunt deporta■i la Ispahan împreun■ cu întregul
lor cler, în frunte cu b■trânul catolicos Hovhannes.

Anul 612. - Respingând o ofert■ de pacea lui Heraclius

Per■ii n■v■lesc în Capadocia, intr■ în Cezareea, ocup■

Armenia.

Anul 622-629. - Vestitele expedi■ii ale împ■ratului Hera.

clius, - dup■ Mauriciu al doilea împ■rat de origin■ ar-

mean■, - împotriva Per■ilor. Pornind la 5 Aprilie 622 dela
'

Constantinopol, în prim■vara anului 623 el str■bate Arme.

nia cucerind Dwinul ■i Nahicevanul, ■i p■trunde în Media,
f■r■ îns■ a putea s■ intre în Persia propriu zis■. Reîntors
în Bizan■ în 625 spre a ap■ra capitala contra Avarilor,
cari o amenin■au, Heraclius relu■ expedi■iunea sa în 627,
trece Araxul, p■trunde în provincia Araratului, intr■ în

Media, zdrobind armata lui Khosroes.
Anul 628. - Regele Cavad II al Persiei nume■te pe

Varaz Tiro■ Bagratidul ca marzpan al Armeniei, ultimul

din acei satrapi pe cari i-a numit Persia asupra Armeniei.

Anul 636, - Prima invazie a Arabilor în Armenia,
Anul 639.-Sub conducerea lui Abd.er-Rahman,18.000

Arabi veni■i din Asiria, p■trund în districtul din Taron ■i
în regiunea lacului din Van, punând ■ara în foc ■i sânge.

Anul642.-0 armat■arab■intr■ în Armenia, ajunge pân■
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n provincia Araratului, cucere■te în ziua de 6 Ianuarie 642

Dwinul, ■i dup■ ce masacreaz■ 12.000 locuitori se retrage
imediat pe acela■ drum, ducând cu ea 35.000 prizonieri.

Anul643. - Arabii fac, prin Atârpatacan (Azerbadjan)o
nou■ incursiune în Armenia, invadeaz■ provincia Arara-

tului ■i p■trund pân■'m Georgia, dar învin■i de prin■ul
Teodoros Râ■tuni se retrag din nou.

Anul 652. - Pacea între Arabi ■i Armenia.

VII. Domina■ia arab■

Anul 653. - Nemul■umit de pacea armeano-arab■

Constantin II (641-668), - al 3.lea împ■rat de origin■ ar-

mean■ - cu o armat■ de 100.000 oameni, vine în Armenia,
câ■tigând de partea sa majoritatea prin■ilor locali, ■i. prin
urmare întinzând, f■r■ vre-o dificultate, suzeranitatea sa

asupra Armeniei ■i Georgiei.
Anul 654. - Armenia este guvernat■ de un ■ir de sa-

trapi armeni, numi■i Vosticani :

Teodoros R■■tuni 654-658

Mu■eg Mamikonian 658-660

Grigor Mamikonian 661-685

A■ot Bagratuni 685-688

Sâmbat Bagratuni 688-703

li urmeaz■ un ■ir de 20 de vosticani arabi în decursul

unui secol ■i jum■tate (703-861).
Anul 655. - Arabii întinser■ domina■ia lor pe teritoriul

Armeniei întregi, iar Karin, capitala Greco-Armeniei, ■i-a
deschis por■ile sale.

Anul 654. - Constantin abia plecat din Armenia, Arabii

vin iar■■i luând în posesia lor districtele de pe malul sep-

tentrional al lacului Van. Cu ajutorul acestor for■e arabe,
Teodoros izgoni din nou pe Greci din ■ar■ ■i fu imediat

recunoscut de Muawiya ca prin■ al Armeniei, Georgiei ■i
Albaniei (Aguania).

Anul 656-661. - Sub califul Ali nu sunt semnalate inva-

ziuni arabe în Armenia.

Anul 657, - Izbucnind primul r■sboiucivil între Mua-

wiya ■i Ali, primul a fost nevoit de a chema armata sa

din Armenia, iar aceasta, r■mas■ f■r■ sprijin, a c■zut din

nou în mâna primului s■u st■pân, Bizan■ul.



Anul 661. -Muawiya a luat Califatul ■i cu el a început
o nou■ er■ pentru Armenia, o er■ de destindere, Grigor
Mamikonian fiind numit prin■ ■i guvernator al Armeniei,

Anul 661, - Se urc■ pe scaunul catolicosul Anastas;
îl urmeaz■ în timpul domina■iei arabe urm■torul ■ir de

catolico■i:

Israel (667-677) Yesayi (575-788)
Sahak din Torapor(677-703) Stepanos (788-790)
Eghia din Arge■

-
(703-717) Hovab (791-791)

Hovhan III dia Odzun Soghomon (791-792)
(717-728) Ghevorg (792-795)

David din Aramon (728-741) Hovsep II (795-806)
Tirdat 1 (741-764)

-
Tavit II (806-833)

Tirdat II (764-767) Hovhannes IV (833-855)
Sion (767-775) Zakaria (855-876)

(Ormanian, III, la Tabela A).
Anul 685. - Khazarii, o ras■ t■tar■, cari locuiau pe

■■rmurile septentrionale ale M■rii Caspice, au invadat în

Caucas, apoi în Armenia, devastând totul. Prin■ul Grigor
Maniconian a izgonit pe agresori, dar a pierit ■i el în lupt■.

Anul 687. - Justinian II, - al 5.lea împ■rat de origin■

armean■ - declarând r■zboiu califului Abdal Malik, a

trimis o armat■ în Armenia, a devastat ■ara, a smuls opt
mii de familii armene trimi■ându le în ■inuturile dep■rtate
spre a fi vândute ca sclavi, ■i a persecutat în mod cumplit
na■ia întreag■ a Armenilor spre a o converti la ritul grec.

La rândul lor, Arabii, b■nuind c■ Armenii complo-
teaz■ împotriva lor, n■v■lir■ ■i ei asupra Armeniei, nimi-

cind ora■e ■i m■cel■rind pe locuitorii unor regiuni întregi.
Anul 689-690. - Principele A■ot Bagratidul a c■zut

în rezisten■a sa contra Arabilor, cari au devenit definitiv

st■pâni asupra Armeniei persane,care, dup■ ce a apar■inut
dou■ secole ■i jum■tate Sasanizilor, se împarte acum între

jugurile bizantin ■i arab.

Anul 685, - Abdul-Melek-ibn-M■ârvan devinecalif la

Damas, ■i ajuns st■pân al Armeniei persane, guverneaz■

■ar■ cucerit■ prin emirii musulmani, numi■i de Armeni
vosticani. Primul din ei, Abdallah (694-695), fixeaz■ scaunul
s■u la Dwin, care devine de atunci centrul influen■ei arabe.
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O revolt■ este urzit■ îns■ împotriva lui Abdallah din cauza

cruzimei sale ■i a neajunsurilor ordonate de el.

Anul 695. - Patricul armean Sâmbat Bagratidul, ajutat
fiind de împ■ratul Justinian, izgone■te pe Abdallah, ■i
guverneaz■ ■ara pân■ în 704, când ■ara este subjugat■ din

nou de arabi.

Anul 717 - 750, - Sub califii Omar.ibn-Abdelaziz

(717-720), Vezid-ibn-Abdelmelek (720-724), Hi■am.ibn-
Abdelmelek (724.743), El Velid.ibn-Yezid (743-744), Yezid-

ibn-Velid (744), Ibrahim (744) ■i Mârvan.el Himar(744-750)
Armenia se bucur■ de o lini■te des■vâr■it■, mai cu seam■

când este guvernat■ de emirii Vlit (717-727), Abdulaziz

(732-742) ■i Mârvan (742-744) sub guvernarea c■rora

Armenia vede o mic■ perioad■ de prosperitate.
Anul 744, - Emirul arab al Armeniei, Mârvan, ajuns

calif la Damas, nume■te în locul s■u pe principele armean

A■ot Bagratidul, conferindu.i ■i titlul de „prin■ al prin■ilor".
Anul 750. - Dinastia arab■ a Omeizilor (661-750)

este r■sturnat■ de Abba■i■i, care mut■ califatul la Bagdad,
■i cu ei începe o nou■ er■ de asupriri ■i atrocit■■i în

Armenia, mai cu seam■ în timpul emirului Yezid (758-760)
când se pomene■te o nou■ r■scoal■ în Armenia.

Anul 760, - Califul Al.Mansur (754-775) rechemând

pe Yezid, nume■te în locul s■u pe un prin■ armean, Sahak

Bagratidul (760-766).
Anul 766-780. - Armenia este guvernat■ succesiv de

trei emiri arabi, Suleiman (766-769), Bekir (760-778) ■i
Hasan (778-780), renumi■i prin atrocit■■iie lor.

Anul 780, - O revolt■ este urzit■ împotriva lui Hasan

fiind condus■ de viteazul prin■ armean, Mu■egh Mamiko-

nian, care profitând de biruin■ele împ■ratului Leon IV-lea

(775-780) contra armatelor califului, izgone■te pe Arabii

din Armenia.

Anul 786. - Harun.el-Ra■id, noul calif, dup■ ce zdro'

be■te o■tirea împ■ratului Constantin VI (790-782), ordon■

celor doi locotenen■i ai s■i, Yezid II (786-788) ■i Kuzima

(798-818), o politic■ mai uman■ în privin■a Armeniei.

Guvernarea lui Yezid este îns■ una din cele mai cumplite
pe care le-a cunoscut Armenia.
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Anul 818, - Califul Harun.el-Mamun(813-833) trimite

în Armenia pe Hol ca emir (818-835).
Anul 835, - Califul Harun.el-Mota■am (833.842) re

chemând pe Hol din Armenia, îl înlocue■te prin prin■ul
bagratid Bagarat (835-838) ca un semn de îndulgen■■ fa■■

de ■ara subjugat■.
Anul 848. - Abu-Set, noul emir, trimis de califul

Mutevekil-Billah (847.861) aresteaz■ pe prin■ul Bagarat
trimi■ândwl Califului, fiind omorât îns■ ■i el de compatrio■ii
nefericitului prin■.

..

Anul 850. - Bugha, turc de origin■, trimis în Armenia

ca emir de c■tre calif, arde ■i devasteaz■ mai multe ora■e

din Armenia, - Mu■, Van, Dwin, Khacen, etc., - masa-

creaz■ locuitorii acestor ora■e, ■i aduce la Samara, un

mare num■r de notabili armeni ca prizonieri.
Anul 859. - Califul Mahmad Djafer Mutawakkel-

Billah nume■te pe prin■ul bagratid, A■ot, guvernator al

Armeniei dându-i titlul de „prin■ al prin■ilor", cu care

începe o nou■ er■ în Armenia.

H. DJ. SIRUNI



ISTORIE SCURTA
A ARMENIEL CILICIENE )

II

FRANTA DIN ARMENIA

Armenia ca înc■rum■toare de Cruciade

Inainte de a hot■rt rolul jucat de Leon cel Magnific,
primul „rege al Armenilor", în istoria lumii franceze ■i în

acela■ timp în aceea a lumii orientale, trebue s■ m■ întorc

înapoi.
Armenia Cilician■, aceea dela sfâr■itul secolului XII

care va trece sub domnia lui Leon ■i care va ajunge la un,

momenthot■râtor pentru soarta sa, anume la contactul cu

Mongolii, începând dela jum■tatea secolului XIII, aceast■

Armenie este deasemenea un Stat al Cruciadelor, Stat care

n'ar fi existat, ci ar fi r■mas un complex oarecare, mai

degrab■ un complex nehot■rât de castele în mun■i ■i de

porturi exploatate de Italieni, dac■ n'ar fi fost Cruciadele.
Prin urmare Cruciadele nu înseamn■ pentru acest Stat
numai o necesitate pentru existen■a sa, dar chiar cauza

înfiin■■rii sale ■i am v■zut cum rela■iile între ■efii crucia■i,

1) A doua din ciclul de conferin■e pe care le-a ■inut marele istoric
român în Ianuarie 1929 la Sorbona ; prima conferin■■ a fost publicat■ în
Anuarul <Ani", 1941, p. 9-28.
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cari nu.■i p■strau întotdeauna datjnjJe ■i obiceiurile latine

dar cari întrebuin■au greaca ■i araba pe monedelelor, re-

la■iile cu ace■ti Latini cari cu toate aparen■ele uneori

str■ine, reprezentau totu■i Occidentul, erau frecvente.

Inc■ odat■, s'a format, chiar dela început, o Armenie
a crucia■ilor. Numai c■ era prins■ într'un r■zboiu pe care

nu o desl■n■uise ea. Armenia este aceea care îndur■ Cru-

ciadele, care se p■trunde de ele, care-■i pierde primul
caracter din cauza acestei vecin■t■■i ■i care sfâr■e■te printr'o
infiltra■ie. Am ar■tat c■, dac■ n'ar fi fost posibilitatea
existen■ii unui principat al Antiochiei dincolo de trec■-

torile muntelui Taurus, s'ar fi putut înfiin■a acest Stat care

era desemnat de vechile tradi■ii bizantine, Stat compus în

acela■ timp din Cilicia, Siria superioar■, adic■ din ceeace

forma principatul Antiochiei, ■i din insula Cipru. Dar, în.

cepând dela o anumit■ dat■, Armenia este o ■ar■ de Cru-

ciade din alt punct de vedere: Armenia este aceea care

înfiin■eaz■ Cruciada, care o provoac■, care o conduce, care

o rezum■.

Aici, trebue s■-mi schimb pu■in p■rerea asupra rolului

jucat de regatul din Cipru, în secolul XIV, în Cruciade.

In conferin■ele care au fost publicate anul trecut, atribuiam
un mare merit, ■i pe drept cuvânt, îns■ numai pân■ la un

anumit punct, regilor din Cipru, din familia Lusignanilor,
de a fi provocat un curent de Cruciade ■i de a.l fi repre-

zentat cu o convingere fanatic■ ■i cu un cavalerism str■-

lucit cu totul caracteristic. Desigur c■ nu se poate t■g■dui
regatului din Cipru acest rol. Petru cel Viteaz, regele insulei

Cipru, care a cucerit Alexandria, care a atacat mai multe

ora■e din Siria, care a ruinat pentru câtva timp comer■ul
Sudanului, cel care doria s■ devin■ rege al Ierusalimului
- ■i vom vedea c■ a devenit pentru câtva timp, cel pu■in
într'un mod legal, chiar rege al Armeniei, - r■mâne o

foarte mare personalitate a secolului XIV, ■i insula Cipru,
care ■i-a sacrificat toat■ averea ■i toate veniturile, care

■i-a dat to■i cavalerii pentru aceast■ oper■ a Cruciadelor,
trebue s■-■i p■streze întregul merit. Totu■i, nu Petru al

insulei Cipru, nu Lusignan dela jum■tatea secolului XIV

sau ■ara care sus■ine acest erou, au provocat aceast■ mi■care.
Aceast■ mi■care a fost provocat■ dc c■tre Armenia.
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Timp de zeci de ani, aceast■ Armenie, care nu apar-

■inea înc■ dinastiei Lusignanilor, a fost strâns legat■ de

Cruciade.

N'ar fi avut loc vreo oarecare Cruciad■ f■r■ pre-

zen■a regelui Armeniei la Sis ■i f■r■ raporturile pe care

acest rege al Armeniei le putea avea cu lumea cre■tin■ din

Occident.

Pentru a în■elege mai bine rolul pe care l-a jucat
Armenia în cruciade, ■i anume în cruciada a doua din

secolele XIII ■i XIV, cred c■ ar trebui s■ m■ întorc pu■in
înapoi ■i s■ l■muresc mai întâiu un punct care n'a fost

deloc atins pân■ în prezent ■i care mi se pare esen■ial,
pentruc■ numai l■murind acest punct se poate vedea partea
care revine regatului din Cipru, în ceeace prive■te ideia

de a provoca cruciada, ■i partea, pe care o socotesc mult

mai mare, care revine Armeniei Mici.

Rolul împ■ratului germani în crearea regatului armean

La începutul anului 1199 - dup■ alt■ p■rere foarte
discutabil■: 1198, - Leon cel Magnific, acel care era numit

în ■ara sa Leon cel Magnific - într'o scrisoare adresat■

Papei, catolicosul, ■eful religios al ■■rii, îi d■ acest titlu,-
a devenit rege. El a avut o coroan■ trimeas■ de Occidentul

reprezentat prin împ■ratul germanic.
Am vorbit deja despre ideea aceea, care nu poate fi

discutat■, a unei alte coroane care ar fi fost trimeas■ de

Bizan■, ■i am ar■tat c■ acest lucru nu intra în obiceiurile

Bizan■ului. Deci nu se poate admite o coroan■ greac■ care

ar fi servit la încoronare. N'a fost decât o singur■ coroan■

■i aceast■ coroan■ a venit din Occident,. dela împ■ratul
germanic.

■i Papa a avut un rol, ■i acest rol al Papei a fost

recunoscut întotdeauna de Leon cel Magnific. El s'a de-

clarat „noua plant■" a Bisericii latine: „Sanctitatis Suae
servus sanctaeque romanae Ecclesiae nova, devota et obe-

diens planta". El se considera ca fiu, ca „servitor" al acestei

Biserici romane care consim■ea s■ îndrepte spre -el. toate

speran■ele în reu■ita cruciadei.'Dar nu Papa a fost acela

care i a oferit coroana ; ideea n'a pornit dela Sfântul Scaun.

■i aceasta cu toate c■ Papa Lucius trimisese Patriarhului
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II. ARMENIA IN DIFERITE SECOLE
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III. VEDERL DIN ARMENIA
(dup■ estampe din secolul trecut)



Baiazid.

Baghe■:



Erevan.

Valea din Tortum.



Karin.



Pe râul Braskh.
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Pe râul Bufrat.

Goris.



Deak Kar.

Artanutch.



IV, VEDERI DIN CILICIA

(dup■ estampe din secolul trecut)

Tarson.

Lambron.



Cascadele din Cydnos.

O groat■ în Cilicia.



Podul din Misis.



Anamus.

Cet■■ile maritime din Korikos.







Anarzaba.



[Aias.

Celenderis,
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armean, chiar din Decembrie 1184, podoabe pentru cere-

monie, ca semn de recunoa■tere a rangului s■u).
Se pune chiar problema dece aceast■ idee n'a pornit

din îns■■i ambi■ia lui Leon. Se prea poate îns■ ca el s■ nu

fi avut aceast■ ambi■ie. Exist■, în mod obi■nuit, o concep■ie
cu totul modern■ care consider■ un prin■ ca fiind inferior

unui rege. Dar evul-mediu nu f■cea întotdeauna aceast■

dinstinc■ie. A fi ■eful „taturor Armenilor", fie cu un titlu

fie cu cellalt, era acela■ lucru. O coroan■ regal■, dac■ era

pl■tit■ scump ■i dac■ comportariscuri mari nu era un lucru

atât de dorit. Mai întâiu nu se acorda pe degeaba. Ce

cari aveau dreptul de a da coroane: regale, adic■ Papa ■ii

Imp■ratul, se aranjau- astfel ca s■ ia în schimb mai mult

decât d■deau.

Astfel încât n'am putea crede ca o ambi■ie personal■
un act de individualism politic al lui Leon" s■ fi creat, în

acest moment, la sfâr■itul secolului XII, regatul Armeniei,
Ci, era cineva care avea tot interesul s■ înfemeeze acest

regat. Acesta este punctul care n'a fost înc■ atins ■i care

mi se pare interesant.

Se ■tie sigur c■ între Leon, înainte de a fi devenit

rege, ■i între Frederic Barbarossa au avut loc leg■turi, ■i
chiar leg■turi strânse. Se ■tie iar■■i. sigur c■ cruciada -

în care Frederic Barbarossa, care în cariera sa lung■ a fost

de mai multe ori un simplu aventurier, chiar un biet aven-

turier ■i nu întotdeauna norocos, a avut ceva mai mult■

metod■, informa■ii prealabile. cercet■ri preg■titoare, decât

în celelalte cruciade, -- n'a fost o cruciad■ spontan■ N'a
fost o cruciad■ pentru cruciad■.

Frederic Barbarossa a început mai întâiu prin a trimete

exploratori ■i a-■i crea rela■ii, In aceste condi■ii eta natural

ca Frederic s■ aib■ nevoie de cineva care s■ fie pentru el
ca un' portar al acestei lumi noui, care s■ poat■ juca fa■■

de el, pentru politica sa viitoare, rolul pe care, de exemplu,
Vau jucat în Italia contele ■i apoi ducele 'de Savoia fa■■ de

for■ele politice cari vroiau s■ p■trund■ în peninsul■.
Nu putem preciza aceste raporturi dintre Frederic

Barbarossa ■i" Leon al Armeniei. Cu toat■ men■iunea destul

1) L, Alishan, Léon le Magnifique, p. 161, note 2.
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de vag■ a cronicilor cari nu prea sunt contemporane ■i nu

ofer■ mult■ precizie, nu se poate spune c■ a avut loc

cutare leg■tur■. Nu avem acte contemporane care s■ fixeze

caracterul acestor leg■turi.
Dup■ moartea lui Frederic, rela■iile deja începute ■i

bine îndrumate, care f■cuser■ posibil aceast■ cruciad■ cu

un caracter foarte realist, nu fur■ întrerupte în ceeace pri-

ve■te ■■rile. Omul disp■ruse; dar politica lui r■m■sese. Ea

r■m■sese în mâinile unuia care avea ambi■ia de a deveni

regele întregei Italii, care reunia domina■ia asupra peninsulei
cu ■■rile sale de origina germanic■, Henri VI.

Prin Henri VI, prin acel care vroia s■ devin■ împ■rat
al Bizan■ului, prin acel care doria „dominium orbis" s■ do-

mineze asupra lumii întregi, a fost ob■inut■ coroana pentru
Leon.

Incoronarea, care a întâmpinat câteva dificult■■i din

partea Bisericii armene, a avut loc în prezen■a lui Conrad
Wittelsbach, arhiepiscop al Mayen■ei dar n'a fost s■vâr.

■it■ de el; de■i acesta venise în mod special pentru a în-

corena pe rege, ■i acesta într'un moment când insula Cipru
deabia intra în st■pânirea lui Guy de Lusignan, care fusese

rege al Ierusalimului ■i care nu era decât senior de Cipru.
Astfel încât, pentru Latinii de ras■, pentru Franci,

pentru ace■ti Francezi, se afla insula Cipru care îns■ nu

era înc■ organizat■, în timp ce Armenia se organiza pentru

împ■ratul occidental, pentru Cezarul germanic.

Lupta între înfluen■ele german■ ■i latin■

Prin urmare a avut loc aici o antrepriz■ germanic■.
Deaceea a fost acordat■ coroana regal■ lui Leon.. Avem

dealtfel o dovad■ prin faptul c■ actul încoron■rii s'a re-

petat fa■■ de urma■ul lui Leon la tron, fa■■ de cel care,

maitârziu, ■i-a pierdut coroana, libertatea ■i via■a, Raymond
Rupen, care trebuia s■ fie în acela■ timp prin■ de An-

tiohia ■i rege al Armeniei, realizând aceast■ unitate de

care am vorbit în mai multe rânduri. Atunci ar fi avut loc

acest sâmbure germanic sub Raymond Rupen.
Se afl■ în scrierile unui c■l■tor german, care ne d■

informa■iile cele mai precise, cele mai numeroase, cu un

caracter concret foarte interesant, despre Armenia de sub
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st■p■nirea lui Leon, despre curtea regelui, despre modul
în care se desf■■urau ceremoniile mari, se afl■ în scrierile

lui Willibrand d'Ofdenbourg, un c■l■tor din aceast■ epoc■,

■i nu numai odat■ ci de dou■ ori, men■iunea c■ Raymond
Rupen a ob■inut o alt■ Coroan■ din partea regelui Otto
de Brunswick, din partea aceluia care, dup■ dispari■ia lui

Henri VI, era mo■tenitorul Coroanei germanice !),
Astfel încât trei regi ai Germaniei, Frederic Barbarossa,

Henri VI ■i Otto de Brunswick, revin la aceea■i ideie:
aceea de a creia un Stat mijlociu, un Stat intermediar care

ar putea u■ura p■trunderea germanic■ în aceast■ regiune,
spre Ierusalim, pe un drum care totu■i r■mânea destul de

greu de str■b■tut.

Atunci fa■■ de Ierusalimul care era francez, fa■■ de

insula Cipru care trebuia s■ r■mân■ francez■, are loc

aceast■ încercare de a se creia o Armenie care s■ fie latin■

dar nu francez■.

Trebue s■ recunoa■tem c■, la aceast■ epoc■, la înce-

putul secolului XIII, nu exista o politic■ bine delimitat■
între latinism ■i germanism. Era totu■i un instinct care

d■dea fiec■reia dintre aceste politici un caracter particular.
Deci, cei trei regi germanici vroiau s■-■i aib■ drumul lor

spre Ierusalim, punctul lor de sprijin, suveranul care tre-

buia s■-i serveasc■ drept intermediar fa■■ de popula■iile
orientale. Ei s'au în■elat : se poate crea un lucru, dar aceast■

crea■ie nu poate fi ferit■ de mediul înconjur■tor.
Ori, întrucât mediul nu avea nimic germanic, ■i cum

pe de alt■ parte avea tradi■ia cruciadei franceze, aceast■

cruciad■ a reu■it pân■ la urm■ s■ schimbe caracterulînte-

meierii lui Frederic Barbarossa ■i a lui Henri VI. Astfel
încât Armenia a r■mas latin■. A r■mas latin■, având acela■

caracter cu regalitatea din Cipru ■i cu regalitatea mai veche,
prima regalitate din Ierusalim.

Chiar c■s■toria a doua a lui Leon cu fiica regelui
Amaury de Lusignan al insulei Cipru arat■ destul de bine

direc■ia spre care se îndrepta ■ara. De atunci ■i pân■ la

începutul secolului XIV, ■i cât dureaz■ acest secol, n'au
avut loc - pe lâng■ alte c■s■torii dintre familiile mari ale

1) Cujus nepotem Olto imperator ad petitionem Leonis, senioris

regis, coronavit ; Willibrand d'Ofdenbourg, loc.cit. c. 174.
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■■rii, - decât c■s■toriile cu prin■ese latine vorbind limba

francez■. Trei prin■ese de Lusignan au domnit pe vremea

aceea în Armenia ■i, pe lâng■ leg■turile foarte strânse pe

care voiu c■uta s■ le precizez mai departe, au avut loc

deasemenea leg■turi de familie de cari am vorbit deja, cu

al■i seniori francezi din aceste regiuni.

Papa ■i Cilicia

Mai am de ad■ugat c■ la înfiin■area Armeniei a avut

loc un plan mare ■i din partea Papei, care îns■ nu s'a

realizat.

Când Imperiul germanic ■i-a pierdut influen■a hot■ri.

toare asupra regalit■■ii din Armenia, Papa, ve■nicul rival

al acestui Imperiu, a c■utat s■ ia locul pe care ■i-l rezer-

vase împ■ratul.
Se preg■tise o cruciad■, anume aceea care aduse pe

Bauduin de Flandra la Constantinopol, care întemeie Im-

periul latin, întemeiere pe care n'o avuseser■ în vedere chiar

dela început ■i care, cel pu■in la un moment dat, a fost

aproape afurisit■ de Biseric■. Dar, când s'a crezut c■ aceast■

cruciad■ î■i va urma adev■ratul curs, c■ va reface aceast■

lume oriental■ care era amenin■at■ de distrugere, Papa a

reluat pe socoteala sa proprie leg■turile pe cari le stabilise

împ■ratul cu regele Armeniei.

A avut loc o coresponden■■, care a ■inut pân■ în

ajunul plec■rii crucia■ilor în Grecia, plecare care trebuia

s■ sfâr■easc■ prin cucerirea Constantinopolului. Se vede

chiar deziluzia Papei care.■i închipuie c■ va putea re■ine
pe regele Armeniei pentru el, pentru opera cruciadei).
Deoarece Armenia n'a fost creat■ de c■tre Occicentali

pentru ea îns■■i. Imp■ratul ■i Papa au dorit aceast■ Armenie°

pentru opera lor, a cruciadelor, ■i întrucât ostilit■■ile dintre

Armenia ■i principatul din Antiochia continuau - ora■ul a

1) Regele cere s■ fie sc■pat de Musulmani „evaginato ense de

Hur Chaldeorum et persecutione. Pharaonis"; Alishan „Léon le Magni-
fique", p. 185-186.

Papaîi trimete drapelul Sfântului Petru, <Quo in hostes crucis

dumiaxatutaris", ibid., p. 224 ■i p. 225, nota 1 Ci. ibid, p. 225 (scrisoare
c■tre Pagouran ■i Aaron), 229-230 (trimeterea a doi nunci). Patriarhul ia

parte la aceste negocieri cerând mantia de mitropolit ■i mitra,
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fost cucerit de trei ori!) de c■tre Leon al Armeniei, - în-

trucât contele de Tripoli, care pusese st■pânire pe acest

ora■ p■strându.i caracterul latin, era du■manul de neînvins

al lui Leon, - Leon lua în st■pânire Antiochia ■i cellalt

revenea dup■ câteva zile pentru a■-i relua mo■tenirea. -

Papa intervine de mai multe ori pentru a.i cere s■ se împace.
Se pare c■ ar fi spus acestui rege: „Sunte■i rege atât

cât este ■i primul ■ef local al unei cruciade. Nu trebue s■

v■ face■i iluzii; nu trebue s■ crede■i c■ aceast■ coroan■ ar

fi pentru domnia voastr■, ■i c■ misiunea atribuit■ acestei

■■ri ar trebui s■ r■mân■ aceea a unei tradi■ii na■ionale.
Trebue s■ v■ lua■i rolul în primire ■i s■-l duce■i pân■ la

cap■t" ?).
Când s'a format Imperiul din Constantinopol ■i când

contele de Tripoli a c■utat pe so■ia lui Baudouin pentru
a.■i depune omagiile, sperând s■-■i poat■ crea în aceast■

nou■ dinastie latin■ din Constantinopol un sprijin pentru
domina■ia sa în Antiochia, fire■te c■ prima idee a cruciadei
a disp■rut.

In timpul domniei regelui Hetum, succesorul lui Leon,
nu mai era nici o posibilitate din partea occidentalilor de

a relua aceast■ idee care c■zuse de dou■ ori: odat■ din

vina imboldului germanic ■i alt■ dat■" din cauza lipsei de
autoritate a Papei care nu putuse împiedeca pe crucia■i de

a mergé la Constantinopol ■i de a se opri acolo.

Pentru ca Armenia s■ intre în cruciade, pentru ca s■

devin■ principiul lor generator, pentru ca imboldul s■ por-

neasc■ dela succesor, dela primul succesor al lui Leon ■i
dela întreaga serje de regi cari ■i au transmis coroana pân■

la începutul secolului XIV, a fost nevoie de apari■ia unei

for■e noui. Aceast■ for■■ nou■ este aceea a Mongolilor.

1) In 1203, în 1206 ■i în 1213 sau 1215; ibid, p. 231-232, 242 ■i ur-

m■toarele, 253-254.

2) Vede■i în una din aceste scrisori men■iunea<ille pusillus populus
hominum qui remansit in tera quasi totus divisus ad pugnam* ; ibid., p.

238, nota 1. Deasemenea men■iunea Patriarhului din Antiochia : „Antio-
chenus populus sequitur viam comitis et patriarcha prosequitur partem
regis".
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Cilicia ■i Mongolii

Regele Armeniei trebuia s■ fie ■eful cruciadei datorit

împ■ratului. Trebuia s■ fie ■ef datorit Papei. Dar el nu ■i-a
putut p■stra acest rol ■i nu din vina lui: ci pentruc■ îm-

prejur■rile generale s'au schimbat, acum, regele Armeniei

poate s■ fie din nou ■ef de cruciad■, nu îns■ datorit cre■-

tinilor din Occident, ci din cauza acestei for■e noui ■i
foarte mari care apare în Asia Central■.

Relativ la Mongoli, începând chiar dela cei dintii

urma■i ai lu Ginghiz-Khan ■i pân■ la Gazan, cel care era

considerat ca fiind aliatul cel mai sigur ■i care va persevera

pe noua cale care se deschidea, exista o iluzie contimpo-
ran■ care se continu■ în istoriografia actual■, deoarece din

nenorocire se obi■nue■te s■ se reia, în timp ce se copiaz■

textele, ideile cari însufle■esc aceste texte, având în acela■

timp întreaga libertate de a lua din texte ceeace ne poate
fi util ca informa■ii, de a judeca dup■ ideile noastre ■i de-a
abandona prejudec■■i cari numai au nici o ra■iune de a

exista în epoca noastr■. Decise ia în acela■ timp informa■ia
■i spiritul; aceast■ informa■ie care poate fi adev■rat■ ■i
acest spirit care apar■ine altei epoci ■i pe care nu.l putem
trece dela o epoc■ la alta.

Se alimenteaz■ o iluzie în ceeace ce.l prive■te pe regele
Hetum, primul care a avut leg■turi destul de strânse cu

Khanul, ■i pe doi dintre urma■ii lui. Fiindc■ dup■ Hetum ur-

meaz■ regele Leon II ■i dup■ Leon II un alt Hetum de care

m■ voiu ocupa în curând, care are o fizionomie cu totul

curioas■ ■i foarte interesant■: având ceva mi■c■tor ■i tragic
în rolul s■u, în orice caz o personalitate care nu poatefi

confundat■ cu ceilal■i prin■i orientali din aceast■ epoc■.
Se crede c■ sub ace■ti trei prin■i, Mongolii ar fi avut în-

tr'adev■r inten■ia de a se cretina; c■ ei ar fi promis re-

gelui Armeniei, care trimetea ambasadori la curtea Kha-

nului, curte care era numit■ „Hordou", s■ mearg■ la Ieru-

salim ■i s■ recucereasc■ Locurile sfinte ■i nefiind înc■

cre■tini ■i-ar fi ar■tat dorin■a de a deveni.

Se aflase la Curtea Armeniei ■i chiar ■i într'alte p■r■i
c■ cutare Imp■r■teas■

- dac■ se poate întrebuin■a aceast■

denumire - a Mongolilor era cre■tin■ ■i c■-■i botezase
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fiul, un Nicolae, care, dup■ cre■tinare, ■i-ar fi reluat nu»

mele mongol.
De fapt, Hetum Il a avut suprema satisfac■ie de a

intra în [erusalim, de a r■mâne acolo câteva zile, de a-■i
oficia func■iunea, de a crede c■ „regatul lui David" este

reînviat ; acesta fu triumful cel mai mare pentru acest regat
de cruciade care se stabilise în Armenia. Regele ap■rea ca

un al doilea emul al lui Heraclius, al acestui Heraclius al

c■rui nume trecuse în legenda cruciadelor, devenind Eracle

■i numind astfel, cu numele s■u imperial bizantin, întregul
■ir al cruciadelor. ■i se credea c■-regele odat■ întrat în

Ierusalim va r■mâne acolo, c■ Locurile sfinte îi vor fi în-

credin■ate ■i c■ tot ceeace va fi cucerit dela Musulmani
va apar■ine acestei regalit■■i.

Intregul Occident a crezut acela■ lucru ■i Armenia a

fost astfel ini■iatoarea Occidentului în aceast■ cruciad■

nou■. Chiar într'una dintre cele mai bune informa■ii asupra

acestor leg■turi dintre cre■tini ■i Mongoli în secolul XIII»

Guillaume de Ruysbroek, care a traversat Tataria, cunos-

când-o mai bine decât mul■i dintre contemporanii s■i, se

afl■ o-legend■ de un interes foarte mare, de o poezie care

intereseaz■ ■i mi■c■ în acela■ timp.
Ruysbroek pretinde c■ ar fi cunoscut la Constanti-

nopol Armeni cari i-ar fi spus acela■ lucru, ca ■i cutare

personagiu întâlnit la grani■a Armeniei dinspre Mongoli,
anume c■ prin voin■a lui Dumnezeu vor apare ni■te „ar-

ca■i", - o na■iune care n'are nume, dar care, întrucât se

folose■te în r■zboaele sale de arcuri cu s■ge■i, este o na-

■iune de „sagittarii",-cari vor propune Francilor s■ mearg■

pân■ la Constantinopol. Dar Francii vor refuza ■i cei cari

vor merge pân■" acolo vor fi Armeni: Ei vor deveni st■-

pânii capitalei Imperiului bizantin.
Se vede astfel cât de mult se întinde legenda ■i cum

aceast■ iluzie devine pentru aceste mentalit■■i exaltate o

baz■ politic■. Atunci, Armenii sosi■i la Constantinopol,
luând în st■pânire capitala imperiului bizantin, vor trece

la credin■a latinilor ■i vor deveni Occidentali în ceeace pri-
ve■te religia. Voiu reveni în curând asupra acestui punct,
asupra acestei diferen■e de confesiune care a împiedicat
Armenia, din sec. XIV, s■ joace rolul care p■rea s■-i fi
fost destinat.



Atunci chiar regele Ierusalimului va porni la r■zboiu

pentru cucerirea Orientului cre■tin ■i - ceeace urmeaz■

se g■se■te în toate scrisorile lui Guillaume de Ruysbroek-
regele Fran■ei va fi instalat la Tauris-Tebriz-■i atât de

mare va fi bucuria întregei cre■tinit■■i încât cei vii vor

spune celor mor■i: „P■cat c■ sunte■i mor■i ■i nu pute■i
vedea acest mare triumf al cre■tinit■■ii" *).

Ori, aceast■ iluzie a provocat o politic■, a sus■inut
sfor■■ri cari au destinat Armeniei un rol tragic menits■

sfâr■easc■ printr'o catastrof■. Dar faptul este c■ Mongolii
n'aveau nicidecum inten■ia de a se cre■tina..Ei au devenit

musulmani; pe vremea aceea, ei erau pâgâni. Ei aveau ideile

pe cari îi atribue to■i c■l■torii cari au treversat ■ara: ei

nu ■ineau nici o socoteal■ de vecinii lor.

Ei nici nu se gândeau deci s■ cedeze vreunui vecin,
vreunui aliat, vreunui vasal dintre acei cari se t■rau la

Poarta lor, a■a cum au f■cut conduc■torii Rusiei în seco-

lele XIII XIV, nici o palm■ de p■mânt, deoarece ei se

credeau st■pânii lumii ■i misiunea lor, pe care i-o încre-

din■ase Ginghiz.Khan, era de a cuceri totul ■i de a cuceri

numai pentru ei. Pentru gândirea mongol■, un alt Stat al■-

turi de statul lor, era o imposibilitate.
Astfel, c■l■torii ne povestesc lucruri copil■roase, dar

cari sunt cu totul adev■rate. Ei spuneau c■ ■i p■s■rile ce.

rului, sburând deasupra unei ■■ri, au misiunea de spune

locuitorilor c■ ei trebue s■ apar■in■ Khanului Mongolilor
sau cel pu■in trebue s■-■i prezinte jur■mântul de supunere

■i cadourile, ■i unul dintre ace■ti c■l■tori adaug■ c■ un

Franc, venind în aceste ■inuturi ■i neavând cadouri, a fost

somat de c■tre ofi■erii Khanului s■ caute cadouri ■i el ar

fi r■spuns la soma■ia poruncitoare de a scoate cadourile:

„Da, mi-au spus ei ceva, dar eu nu cuno■team limbajul lor;

atunci am venit f■r■ cadouri".

Prin urmare, aceast■ lume mongol■ care era atât de

sigur■ de misiunea sa considera atât pe regele Armeniei

1) „Ita quod apud Taurisium in Perside ponet rex Francorum so-

lium regale, et tunc convertentur omnes increduli quantum ad fidem

Christi, et erit tanta pax in mundo quod vivi dicent mortuis: Ve vobis,
misari, quia non vixistis usque ad tempora ista"; Recueil de voyages et
de mémoires publiés par la „Société de Géographie", 1839, p. 385-386,
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cât ■i pe ceilal■i cre■tini din Occident ca pe ni■te elemente

ajut■toare, de oportunitate, ca pe ni■te instrumente decari

te po■i servi ■i pe cari îi po■i distruge dup■ aceea. Ins■

Armenii, crezând cu totul altfel, au participat la toate ex-

pedi■iile conduse de Mongoli împotriva adversarilor eredi-

tari ai Armeniei, împotriva Sudanului din Egipt, împotriva
de■in■torilor Ierusalimului, împotriva acelora pe cari îi con-

siderau ca urmând s■ fie - ■i chiar au fost în sec XIV -

distrug■torii patriei armene,

Armenia, când vedea ivindu-se Mongolii, când vedea

bandele lor tinzând, în mod necesar, s■ scoboare spre Marea

Mediteran■, pentru a deveni st■pânii acestor ■ârmuri în.

sorite, când vedea imensele for■e ale arca■ilor Khanului

ap■rând în câmpiile Siriei, se putea deda acestui vis: anume

c■ salvarea sa a sosit, c■ Statul cre■tin va fi reconstituit,

■i c■ nu vor avea în st■pânire numai Antiochia ■i Cilicia

la un loc ci poate chiar ■i insula Cipru ■i totul fiind com-

plectat prin st■pânirea Ierusalimului.
Numaic■ aceast■ iluzie ■i sacrificiile cerute de ea au

condus Armenia cu totul la altceva decât la ceeace se

a■tepta. Chiar via■a sa intern■ a fost cu încetul distrus■

de elementul de demoralizare politic■ datorit prezen■ei
noilor barbari în vecin■tatea ■■rii. Mai înainte succesiunea

la tron era orânduit■ dup■ anumite obiceiuri precum ■i

dup■ ambi■iile baronilor ■i nobililor cari puteau îndep■rta
un mo■tenitor al coroanei■i s■-l înlocuiasc■ cu altul; ceeace

a avut loc chiar la moartea lui Leon cel Magnific, Dar

îndat■ ce Mongolii se a■ezar■ în vecin■tatea ■■rii, se în-

tâmpl■ în Armenia acela■ lucru ca ■i în Rusia evului-mediu.
In secolele XIII ■i XIV, oricine care vroia s■ ob■in■

tronul se putea duce la Khan ■i s■-i prezinte cadouri, ceeace

dovedeac■ în■elesese limbajul p■s■rilor. ■i iat■ c■ în aceast■

dinastie armean■ apar motive de du■m■nieîntre fra■i, între

rude, cari se las■ sedu■i de vecin■tatea acestei puteri mon-

gole de care fiecare se poate folosi pentru ambi■ia sa.

Frate contra fratelui

Dup■ moartea regelui Leon II,-acest regetrist, care

poate ar fi fost ■i mai trist dac■ ar fi putut ghici ceeace

urma s■ devin■ dup■ moartea lui, cu soarta copiilor s■i,-
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fiecare dintre fii s'a îndreptat la rândul s■u c■tre Mongoli
pentru a ob■ine coroana.

Maiîntâiu a fost Hetum II despre care am mai vorbit,
acela care era cu totul Francez. Deja omonimul s■u întro-

dusese în cancelaria regal■ al■turi de limba latin■ ■i limba

francez■. Limba armean■se p■strase deasemenea al■turi de

cea francez■ pe diplome, pe sigilii, pe monede - Leon I

n'a scos decât o singur■ moned■ cu inscrip■ie latin■, ■i
aceasta pentru Antiochia, -dar o mare parte din diplome
sunt întocmite în limba francez■ ■i cancelarul, care fusese

mai înainte arhiepiscop la Sis, va fi uneori un Latin, un

Franc; deaceea actele sale sunt întocmite într'o francez■

foarte corect■ din evul-mediu.

Dar Hetum II nu numai c■ admite Unirea cu Roma,
aceast■ Unire care întâmpina greut■■i foarte mari,-n'avem
decât s■ cercet■m cartea, a■a de plin■ de discu■ii religioase
a p■rintelui Tournebise, ap■rut■ acum vreo dou■zeci de

ani, pentru a vedea cum, în fiecare moment, aceast■ rezis-

ten■■ a vechei tradi■ii religioase a împiedicat pactul defi-

nitiv cu Latinii, - dar el, acest al doilea Hetum, era un

Latin ■i a devenit Fratele Minor, continuând s■ r■mân■

mare baron de Armenia sau devenind din nou rege, dup■

ce ob■inuse. odat■ cu coroana, acest tron amenin■at de

atâtea pericole.
El a plecat împreun■ cu fratele s■u Ioan la Constan-

tinopol unde a fost gâzduit de „Fra■ii"!). A abdicat din

nou dela putere. A reluat.o iar. Dar fra■ii s■i, Sâmpad,
Constantin, s'au dus la Mongoli ■i au cerut dela ei tronul.
Ei au fost uci■i pentruc■ voiser■ s■ ob■in■ aceast■ putere
care depindea de str■inul mereu prezent, a■teptând ca-

dourile cele mai pre■ioase.
Aceast■ lupt■ dintre fra■i, lupt■ care a însângerat

Armenia în momentul în care ■ara depunea cele mai mari

sfor■■ri pentru a ajuta pe Mongoli la cucerirea Siriei n'a

incetat decât pe la începutul secolului XIV, în momentul

în care ultimul dintre fra■i, O■in, a devenit regele Armeniei.

Mongolii respectau atât de pu■in pe ace■ti vasali încât

Hetum pân■ la urm■ a fost ucis împreun■ cu tân■rul rege

1) Kai autou tou régos Arménias tychontos en polei, hos dé kata

frérious italous diégé,
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Leon III ■i cu câ■va baroni din jurul s■u, pe când se aflau

în vizit■ la cel mai mare dintre demnitarii de pe lâng■

Khan. Khanul pedepsi mai târziu pe asasin, dar generalul
mongol procedând astfel nu f■cuse altceva decât s■ urmeze

tradi■iile, - care n'au fost niciodat■ abandonate, - na-

■iunii sale.

Egiptul ■i Seldjucizii

La începutul secolului XIV, misiunea Armeniei pare

s■ se precizeze într'un alt mod. Astfel încât distingem o

prim■ epoc■ în care Armenia, care nu fusese creat■ de

cruciade, este prins■ în aceast■ mi■care a Occidentalilor,
■i o a doua epoc■ în timpul c■reia, datorit sprijinului dat

de Mongoli, Armenia se prezint■ în prima linie ca fiind

aceea care ar trebui s■ îndrepte sfor■■rile cre■tinit■■ii oc-

cidentale spre cucerirea Siriei ■i spre restabilirea domina■iei
cre■tine la Ierusalim. Are loc o întreag■ serie de campanii:
cucerirea ora■ului Homs, cucerirea ora■ului Damas, apari■ia
Mongolilor pe drumul dinspre Cairo, speran■a de a distruge
domina■ia Egiptenilor, de a îndep■rta din Siria for■ele
Sudanului.

Dar dup■ moartea Khanului Gazan, ucis de ai s■i,
chiar în accea■i epoc■, începutul secolului XIV, toate aceste

iluzii se spulber■.. Se vede prea bine c■ Mongolii nu vor

aduce la îndeplinire niciodat■ rolul pe care i atribuie aceast■

mare iluzie. Atunci Armenia a trebuit s■ revie la aceea■i
politic■ pe care o urmase Leon cel Magnific, dup■ înco-

ronarea sa.

De acum încolo, Egiptenii sunt mai puternici decât

oricând ■i ei se vor preg■ti s■ cucereasc■ Lajazzo, ■i mai

târziu s■ devasteze chiar ora■ul Sis. Deobiceiu ei luau în

st■pânire aceste ora■e, aceste porturi, capitala ■i dup■

aceea le p■r■seau; ei n'aveau nici un interes s■ r■mân■

acolo. Aveau în schimb porturi bune în Siria, ca Tripoli;
în Egipt, ca Alexandria; micile porturi cre■tine, Gorigos,
Lajazzo, Alexandretta, erau deci considerate mai de grab■

ca ni■te piedici pentru comer■ul mare al Egiptenilor cu

Occidentul.
Invaziunile lor pustiitoare aveau scopul s■ ruineze

acest comer■ mic de concuren■■, ■i nicidecum s■ întind■
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grani■ele care deja erau atât de întinse ■i pe cari Egiptul
destul de puternic le men■inea totu■i cu oarecare dificultate.

Astfel, pe când Mongolii dispar, Egiptenii r■mân ■i am-

bi■ia Sudanului se îndreapt■ c■tre ob■inerea unui monopol
comercial în aceste regiuni, împotriva intereselor Armeniei.

Dar în Asia Mic■, Seldjucizii, ace■ti seniori turci ur-

ma■i ai împ■ra■ilor de odinioar■, care se cam l■saser■ in-

fluen■a■i de vecinii lor, de Greci, de Latini, cari vorbeau

greaca, cari se purtau ca ni■te cavaleri cari aveau o Curte

corespunz■toare Cur■ii împ■ra■ilor din Niceea sau a Fran-
cilor din împrejurimi, în loc s■ fi degenerat, dau na■tere
la o alt■ Putere turc■, - fiindc■ pe r■m■■i■ele acestor

Seldjucizi s'au ridicat emirii secolului XIV, cari reprezentau
o energie nou■, pân■ chiar la cel mai modest dintre ei,
acela care, neavând ie■ire la Mare, se bucura de venituri

mult mai mici decâtale vecinilor s■i; este vorba de Osmanlii
din Brusa, cari vor ajunge s■ cucereasc■ Gallipolis, Adria-

nopol, Constantinopol, s■ creeze un nou Imperiu bizantin
de religie musulman■. Atunci se ridic■, în vecin■tatea rega-

tului din Sis, Marele Caraman, cu cavalerii s■i, cu mii de

solda■i c■l■ri dornici de cuceriri noui. ■i acest Stat turc,
se îndreapt■ deasemenea spre apus, împotriva acestei Ar-

menii cotropit■ dinspre Sud de for■ele egiptene. Armenia

a trebuit deci înc■odat■ s■ caute sprijinul Occidentalilor.

Ori, în Occident, în acest moment era posibil■ o cru-

ciad■. F■r■ r■zboiul de 100 de ani, aceast■ cruciad■ ar fi

avut loc. N'ar fi avut loc mica „trecere" a lui Petru din

Cipru, trebuind s■ înceteze cu acel care.l provocase ■i-l
condusese, oferindu-i cele mai frumoase succese. Ar fi avut

loc o mare cruciad■ condus■ în primul rând de regele
Fran■ei.

F■r■ îndoial■ c■ Armenii se gândeau, în acest moment,

dac■ nu la posibilitate de a instala pe Francezi la Tebriz,
cel pu■in la aceea de a salva de aceast■ ruin■ din urm■

posesiunile latine, posesiunile de spirit ■i de limb■ francez■

din Orient.
L

Sub noul rege, Leon IV, urma■ul lui O■in, ca ■i sub

p■rin■ii cari au reprezentat dup■ aceea dinastia na■ional■,
ultimii reprezentan■iai dinastiei indigene în secolul XIV, au

fost trime■i ambasadori la Roma ■i la Curtea regelui Fran■ei,
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Influen■a Occidentului

Nu se poate spune
-

■i eu cred c■ aici deobicei se

comite o nedreptate - c■ Occidentalii r■mâneau indiferen■i
fa■■ de suferin■ele Armeniei, c■ ei au l■sat s■ piar■ acest

regat. Intre atitudinea evului mediu fa■■ de cre■tin■tatea
oriental■ ■i între aceea a lumei noastre moderne fa■■ de

acela■ Orient cre■tin, de civiliza■ia sa ■i de religia sa, este

o mare deosebire, ■i aceast■ deosebire este cu totul în avan-

tajul evului mediu.

Este adev■rat c■ s'a manifestat dorin■a de a ajuta
acest Orient armean. Au fost trime■i bani. Este îns■ ade-

v■rat ■i faptul c■ Roma cerea unirea religioas■. De aici au

rezultat sinoadele din Sis ■i din Adana.

Dar s'au lovit de aceea■i dificultate ca ■i la început.
Unirea putea fi proclamat■. Cel care doria s■ urmeze

unirea era liber s'o fac■, dar se g■sea întotdeauna un partid,
acel al vechiilor tradi■ii, a vechei religii de neclintit care

sus■inuse Armenia, care fusese o pav■z■ împotriva Bizan-

■ului, ■i acest partid se opunea Romei, de■i Biserica roman■

avusese întotdeauna pornirea de a accepta în actul de unire

numai forma, f■r■ a se preocupa de fond.

Dar, în acela■ timp se putea b■ga de seam■, în aceasta

Roma nou■dela Avignon - pentruc■ acum Papalitatea se

afla în noua sa reziden■■ din Fran■a- c■declara■iile f■cute

la aceste concilii pentru unire, nu prezentau prea mult■

sinceritate ■i nici unanimitate na■ional■. Dealtfel, banii

Papei soseau la Sis ■i toate încerc■rile care s'au f■cut, la

începutul secolului XIV, pentru formarea unei cruciade

noui, arat■ foarte bine în ce consta interesul real pe care

Occidentul îl purta Armeniei.
S■ consider■m numai acest lung ■ir de propov■duitori

ai cruciadei, de ideologi exalta■i, care ar■tau cu degetul
drumul înspre Orient. L■sând la G parte proectul unui

Guillaume Adam ■i acel asem■n■tor al unui pretins c■lug■r
german care este trecut sub numele de Brocard, s■ consi-

der■m propov■duirea unui Armean, a baronului Haython,
în lucrarea „Fleur des hisloires", pentru a vedea în ce m■-

sur■ mare, acest r■zboiu al Orientului era o chestiune de

actualitate pentru.Occident, pentru salvarea ultimelor

resturi ale cre■tinit■■ii.
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Când se duceau la regele Fran■ei niciodat■ nu.i se

prezentau cu mâinile goale. Iat■ una din declara■iile f■cute
la începutul secolului XIV, de c■tre regalitatea francez■

relativ la Armenia amenin■at■. In Iunie 1332, un dar de

10.000 florini de aur ■i actul zice: „pentru a fi converti■i
pentru-paza castelelor de cari am spus ■i pentru paza ■■rii
■i pentru a continua în acest mod, întru cât dragul nostru

v■r, regele Armeniei, ne.a în■tiin■at c■ Sarrasinii de acolo

îi poart■ r■zboiu", ■i mai departe: „Intrucât aceast■ ■ar■
a Armeniei, care este o ■ar■ cumsecade, dup■ cum se spune,

pentru a primi pe noi ■i pe oamenii no■tri, noi vom porni
pentru aceast■ c■l■torie sfânt■, peste mare, c■l■torie pentru

care, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi avem o cucernicie mare

■i dorin■a ca s■ fie re■inut■ ■i s■ nu poat■ fi prins■ sau

îngreuiat■ de Sarrasinii necredincio■i" ?).
Se vede foarte bine, chiar din termenii cari sunt în-

trebuin■a■i, - termeni pu■in obi■nui■i-în ce m■sura regele
Fran■ei dorea - f■r■ s■ se gândeass■ la marele r■sboiu la

care era expus■ ■ara sa pentru un secol întreg, - s■ par-

ticipe personal la aceast■ cruciad■ ■i cât de mare era rolul

pe care.l rezerva v■rului s■u din Armenia.

Armenii ca organizatori de cruciade

Pentru a duce la un sfâr■it bun aceast■ idee de a

forma o cruciad■ nou■, Armenii, dup■ moartea lui Leon IV,
au a■ezat pe tronul ■■rii chiar un rege din familia Lusig-
nanilor. Din c■s■toria lui Amaury de Lusignan cu prin■esa
armean■ Isabela sau Zabela au rezultat patru fii, dintre

cari doi au fost uci■i iar ceilal■i doi au fost chema■i de

regele Armeniei în ■ara mamei lor.

Unuldintre ei se numea Ioan, iar cellalt Boemond,
numiri de cruciade reamintind de principatul din Antiochia,
de primele înfiin■■ri de state france în aceste regiuni din

Orient. Nici Ioan ■i nici Boemond n'au urmatla tron. Suc-
cesiunea la tron era rezervat■ lui Guy de Lusignan, vechiu
auxiliar al luptelor interne din Bizan■, în Europa, acest

Guy care a fost confundat cu un Constantin. Nimic nu

dovede■te c■ ar fi vreo identitate între el ■i între cel care

1) Textul complect în Alishan, Srssouan,
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era numit Constantin II. El ■i-a p■strat numele latin; nu

avea nici un motiv pentru care s■-■i schimbe numele ?).
Guy de Lusignana sosit înconjurat de baroni ai Fran■ei,

câteva sute de Francezi, mult mai înainte de cruciada din

Cipru, sub Petru I. Numaidecât a legat rela■ii cu Roma, a

fost convocat un conciliu pentru ca de ast■ dat■ unirea cu

Biserica catolic■ s■ devin■ un fapt împlinit.
Cu toate acestea, vechiul spirit de opozi■ie religioas■

s'a ridicat din nou împotriva acestor proiecte a c■ror rea-

lizare ar fi permis continuarea regalit■■ii din Armenia■i,
continuându-se aceast■ regalitate, în acela■ timp, p■strarea
a tot ceeace mai aveau cre■tinii în aceste regiuni.

Avu loc prin urmareo conspira■ie împotriva lui Guy,
care fu omorât cu to■i ai s■i. Dup■ moartea sa, grupul
care poate fi numit partidul na■ional, partidul conservator

se reîntoarse la epoca cea mai veche, epoc■ în care între

latinism ■i armenism exista o grani■■ de nestr■b■tut, pentru
a da noui regi Armeniei.

Constantin era fiul lui Baudouin: numele tat■lui s■u

este de origine latin■, dar el, era un Armean de origine
veche ■i un Armean intransigent. Cu toate c■ situa■ia sa

îi impunea s■ p■streze rela■iile cu Roma, Papa nu în■elegea,
s■ negocieze în acela■ mod ca ■i cu Guy de Lusignan, cu

un urma■ care fusese asasinul lui Guy ■i al Francezilor pe

care acesta îi chemase sub drapelul s■u. Dup■ Constantin

a urmat un alt Constantin, sau Constant, fiul unui Armean,
acel pe care cronicarul francez din cei din urm■ani ai re-

gatului armean, duhovnicul ultimului rege Leon V, îl con-

sider■ ca fiind descendent al unor robi din insula Cipru,
pe când el era de fapt fiul unui baron Hetum, un indigen
de■i un indigen dispus s■ primeasc■ orice ajutor din Roma,
dar f■r■ s■ înl■ture ceeace forma originalitatea ■i indivi-

dualitatea religioas■ a regatului s■u.

Pentru unirea Armeniei ■i Ciprului

Cei doi au disp■rut. In acest moment Armenii s'au

gândit s■ recunoasc■ cele dou■ regate din Cipru ■i din

1) Moneda cu legenda: <Guy thakavor Haiotz», în Victor Langlois:
Numismatique de 'Arménie au moyensAge, Paris, 1855, p, 88.
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Armenia. Deaceea l-au numit pe Petru I Cipriotul, care

era pe atunci reprezentantul obi■nuit al ideii form■rii unei

cruciade, preg■tindu-se pentru o c■l■torie mare în Occi-

dent, c■l■torie care l'a f■cut s■ traverseze aproape întreaga
Europ■ ■i care i-a dat for■ele cu cari a atacat Alexandria

■i a devenit pentru câtva timp arbitrul litoralului Siriei.

Petru a primit ■i a fost de fapt „takavor"-ul, regele Ar-
meniei. Se mai g■sesc monede care-l reprezint■ c■lare, ca

urma■ al lui Leon cel Magnific ■i al lui Hetum /).
Ins■ cariera lui Petru din Cipru s'a terminat printr'un

asasinat. Ceeace baronii Armeniei f■cuser■ împotriva lui

Guy de Lusignan, pentruc■ acesta dorea r■zboiul, pentruc■

tulbura lini■tea ■■rii ■i pentruc■ distrugea interessle mate-

riale importante, fiind marele aventurier care se atingea de

tradi■ie ■i care amenin■a interesele economice principale
ale ■■rii, a fost f■cut în Cipru, împotriva regelui Petru,

O m■rturie contemporan■ spune c■ eroul a fost ucis
de ai s■i, pentruc■ nu l■sa pe baronii din Cipru s■ se bucure
în lini■te de veniturile lor, pentruc■ îi mâna mereu înainte

pentru aceast■ ideie irealizabil■ a cruciadei.

Acum, dup■ partidul lui Guy de Lusignan în Armenia,
se formeaz■ partidul lui Petru II în Cipru, al acestui Petru

II, al acestui Jacques, care moare purtând titlul de rege
al Armeniei. Dimpotriv■, g■sim la Armeni partidul negus-

torilor ■i deasemenea partidul a câtorva membriiai clerului
care nu în■elegeau s■ fac■ concesii cu vechea ■i glorioasa
lor continuitate religioas■.

Ultimele sfor■■ri ■i lupte

Dardel, care aduce cu el toat■ ura Lusignanilor, a

partidului franc, a partidului latin învins ■i gonit din ■ar■
las■ totu■i s■ se în■eleag■ c■ se mai afla în Armenia un

partid care ■inea s■ se fac■ cruciad■. F■r■ acesta n'ar fi
cerut regatului din Cipru un nou rege din familia Lusig.-
nanilor.

Acest rege fu g■sit în persoana lui Leon V - este

numit ■i Leon VI, dar el era Leon V ca rege, în schimb

1) Ibid. p. 96.
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în ■irul de baroni putând fi Leon VI, - acest Leon care

a ajuns, cu foarte mari greut■■i, în Armenia,
In timpul acesta, dup■ moartea lui Petru I, Genovezii

erau st■pânii ora■ului Famagouste ■i erau în foarte bune

rela■ii cu Sudanul din Egipt, astfel încât nu în■elegeau deloc
ca comer■ullor s■ fie turburat de cruciade. Deaceea Leon
a fost împiedicat s■ treac■ în Armenia. A trebuit s■ între-

buin■eze toate mijloacele, s■ cedeze o parte din averea sa

pentruca Genovezii s■-i permit■ s■ înceap■ aventura sa

mare ■i nobil■.

L■sându.■i în urm■ so■ia ■i întreaga familie p■trunde
în Armenia ca un s■rman aventurier care cere ajutor la

dreapta ■i la stânga. El ajunge la Sis, se instaleaz■ acolo,
■i-aduce so■ia ■i fiica ■i î■i începe astfel domnia, adic■

ultima b■t■lie a Fran■ei din Armenia.

Avea pe lâng■ el Francezi, anume un Doulgart, un

Matthieu Chappe,c■rora i-a procurat situa■ii foarte înalte,
c■s■torind pe unul cu fiica unui mare baron al Armeniei

■i dândusi celuilalt pe o prin■es■, Sultana, de prin p■r■ile
Georgiei. A pus la dispozi■ia acestor aventurieri din Occi-

dent, a acestor oameni cari veneau din Fran■a, tot ceeace

regatul cotropit ■i pustiit de atâtea ori, mai putea procura.

Darel a fost atacat, în aceast■ capital■ de Sis, pe

de-o parte de c■tre doi din ace■ti mici seniori cari de■ineau
p■mânturile învecinate ■i asigurau aprovizionarea capitalei
armene ■i pe de alt■ parte de c■tre du■manul ereditar ■i
de neînvins, de c■tre Egipteni.

Fa■■ de acest dublu atac, înfometat de c■tre Turci ■i
asediat de Egipteni, somat s■ se predea, s■ capituleze, el

r■spunse prin aceste cuvinte frumoase cari pot servi la de-

semnarea personalit■■ii sale morale: „Am venit în aceast■

„■ar■ pentru a tr■i ■i muri servind pe Domnul ■i nu pentru
„a vinde mo■tenirea noastr■".

Leon V în exil

Castelul fu înconjurat. Partidul adversar al cruciadei
îl constrânse s■ se prezinte înaintea asediatorilor. Condus
mai întâiu la Alep, prezentat unei mul■imi enorme de Mu-

8
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sulmaniveni■i s■ vad■ acest ultim erou al rezisten■ei cre■tine
în Armenia, a vegetat timp de mai mul■i ani în Egipt. I-a

fost oferit titlul de mare emir, ■i st■pânirea ■■rii sale numai

cu condi■ia de a.■i schimba religia. El refuz■ categoric orice

concesie.
3

Pierdu pe so■ia sa în Egipt; fiica sa trebuia s■ moar■

la Ierusalim. A fost nevoie de dubla interven■ie a regelui
Castiliei ■i a regelui Aragonului, de trimiterea unei misiuni

speciale mult mai bine prezentate decât misiunea atât de

slab■ a Papei, pentru a ob■ine, dup■ moartea lui Mélik

A■raf, cuceritorul ora■ului Sis, libertatea sa.

A fost v■zut apoi în Occident, înso■it de Dardel ■i
de câ■iva credincio■i. A fost v■zut mai întâiu în Fran■a,
unde lu■ parte la marile ceremonii ale regalit■■ii, de pe

timpul tinere■ii regelui Carol VI, ■i printre altele la înco-

ronarea Isabelei de Bavaria. Trecu în Spania, unde deveni

la un momentdat, senior titular al ora■elor Madrid, Villa.

real ■i Andujar,
Dar, în aceast■ retragere, el nu era un refugiat, un

prin■ cer■etor, tr■ind din pomana g■zduitorilor s■i; nu era

reprezentantul dezam■git al unei vie■i politice care ar fi

încetat pentru totdeauna. El a nutrit pân■ la moartea sa,

la Paris, în apropierea casei Celestinilor, unde trebuia s■

se odihneasc■ corpul s■u, speran■a c■ cruciada ar puteafi

reluat■.
t

Stingerea unui vis

Din toat■ mul■imea de oameni care se afla în aceast■

str■lucit■ capital■ a Fran■ei, la sfâr■itul secolului XIV, el

a ales pe cel mai îndr■zne■ dintre vis■tori, pe cel mai pu■in
descurajat dintre ideologi, pe acel a c■rui viea■■ este un

neîncetat act de credin■■, ■i o dorin■■ continu■ de sacri-

ficiu, pe Philippe de Méziéres, vechiul pelerin, care vis■

întotdeauna despre marele pelerinaj înarmat având scopul
de a reîntrona cre■tinismul la Ierusalim ■i el nu s'a dus de

dou■ ori în Anglia, la regele Richard, decât pentruai cere

s■ încheie pace cu Fran■a, s■ se al■ture t■nârului rege

francez pentru a începe .marea campanie de redobândire
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pe care a doriser■ str■mo■ii s■i. Aceste c■l■torii ne arat■

foarte bine starea sufleteasc■ a regelui refugiat.

*
* *

El a murit f■r■ s■-■i piard■ speran■a, ■i, când cel din
urm■ reprezentant al unei ■■ri moare p■strându-■i speran■a,
aceast■ speran■■ trece la genera■iile urm■toare care o mo-

■tenesc ?).

N. IORGA

1) In volumul urm■tor al acestui Anvar vom da, în continuare, a

treia din ciclul acelor conferin■e pe care le-a ■inut marele istoric la Sor-
bona despre Armeno-Cilicia.



TERITORIUL. ARMENESC

INTINDEREA GBOGRAFICA

A POPORULUI ARMEAN

IN ISTORIB, TRECUT ■I PREZENT

Armenii sunt unul din cele mai împr■■tiate popoare

din lume. Acest fenomen dateaz■ dintr'un moment mai re-

cent al istoriei. Pe vremea primei împ■r■iri a Armeniei, în

anul 387, d. Chr., Armenii sunt stabili■i într'o regiune cu-

prins■ între fluviul Eufrat, lacul Urmia ■i fluviul Kur în

sudul Caucazului. Anexarea p■r■ii vestice de c■tre Romani
i-a dat primul imbold la o emigrare spre apus.

Dup■ anul 387 d. Chr., s'au stabilit garnizoane romane
i

'gi■mcere-în nouile provincii armene■ti. Aceste 'trupe se

recrutau probabil, conform obiceiului roman din papula■la
b■■tina■e. Ins■ prin mijlocul secolului VII grani■ele romane



au fost asaltate de înaintarea for■elor lumii arabe. Garni-
zoanele din ambele p■r■i ale Eufratului au fost retrase spre

nord vest ■i dup■ un secol de lupt■ ■i de nelini■te în care

timp toate pietrele de hotare s'au schimbat, vedem „distric-
tul militar armenesc" mutat dela malul Eufratului la malul

Halysului corespunzând cu vilayetul Sivas din zilele noas-

tre. Aceast■ retragere de trupe este cauza unei mari ■i
considerabile deplas■ri a popula■iei armene, c■ci se poate
considera ca sigur c■ retragerea trupelor era înso■it■ de o

mare parte a popula■iei civile, a■a încât se poate readuce

la secolul VII origina acelor colonii înfloritoare armene■ti în

Anatolia nord vestic■ ■i care au suferit a■a de mult în

timpul ororilor din 1915.

Regiunea muntoas■ între cetatea roman■ Sivas (Se-
basta) pe râul Halys ■i posturile înaintate arabe în lungul
Eufratului dela Malatia pân■ la Erzerum era o regiune
disputat■ între imperiile mahomedane ■i cre■tine. In secolul

VIII acest toritoriu era în st■pânirea unei secte independente
numit■ Paulicianii. Ace■ti Pauliciani erau un popor neîm.

blânzit. Erau excomunica■i ■i de ortodoxi ■i de biserica ar-

mean■ ■i invadau indiferent fie regiunea dela frontiera im-

periului Roman fie cea a Califatului Arab.

Imp■ra■ii au pornit în contra lor un r■zboi de exter-

minare, anticipând politica contemporan■ prin faptul c■ au

deportat pe Pauliciani din regiunile lor muntoase spre ex-

tremitatea opus■ a imperiului. In anul 752 d. Chr. un num■r

din ace■tia s'au stabilit în Tracia unde au putut ar■ta vi-

tejia lor militar■ în ap■rarea grani■elor în contra Bulga-
rilor. In anul 969 d. Chr. împ■ratul Ioan Zimizkes (el însu■i
Armean) a transportat o alt■ parte din ei în Filipopoli.
Este îndoielnic dac■ exist■ leg■tur■ între ei ■i colonia

actual■ armeano.gregorian■ din Filiponoli, totu■i num■rul

■i influen■a lor trebue s■ fi fost considerabil■ dup■ cum

s'ar putea deduce din r■spândirea doctrinei lor printre
Bulgarii ■i Slavii de Sud. In orice caz este de notat c■ ei

sunt premerg■torii diasporei armene în Europa ■i a reformei

protestante. Principiile Paulicianilor au inspirat pe Bogo-
milii Slavilor de sud. Bogomilii au inspirat pe Albigenii
din Languedoc ■i probabil c■ au r■spândit ceva din ger-

menii mi■c■rii Husite în Cehia ■i Slovacia.
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Migra■iuni pe o scar■ mai mare au fost provocate din

cauza invaziei Turcilor din secolul XI. In anul 1021 d. Chr.

spre exemplu dinastia armean■ a Arzruniilor din Van a

cedat teritoriile ei natale imperiului roman în schimbul

st■pânirii cet■■ii ■i teritoriului Sivas. Domina■ia lor în

exil n'a durat îns■ decât 60 ani pân■ când ■i acolo a n■-

v■lit puhoiul turcesc. Statele armene■ti actuale din vila-

yetul Sivas î■i trag originea tot din exila■ii arzrunieni de

atunci. In aceia■i ani când domina■ia Arzruniilor din Sivas

a fost distrus■, Bagratizii din Ani(din regiunea Erivanului)
î■i întemeiaz■ al doilea regat din Cilicia. Puteam vedea

imaginea acestui regat cilician ■i azi în acel ■ir de ora■e

■i sate din mun■ii care se întind începând dela izvoarele

fluviilor Seihun (Saros) ■i Djihun (P.yramos) pân■la golful
Alexandretta. Invaziile cele mai îngrozitoare din secolul XIII

au împr■■tiat pe Armeni în regiuni ■i mai îndep■rtate. Re-

la■iile Armeniei mici cu principatele Crucia■ilor deschise-

ser■ por■ile Europei apusene în fa■a Armenilor.

Dup■ ce dinastia Rubenizilor s'a stins i-a urmat o

ramur■ a casei franceze a Lusignanilor din Cypru ■iîn

anul 1335 au avut loc primele încerc■ri de apropiere între

biserica Armeano-gregorian■ ■i cea roman■. Ace■ti noui

adep■i ai papismului s'au împr■■tiat în lung ■i în lat în

■■rile cre■tinit■■ii latine.

O pu■ernic■ colonie armeano.catolic■ s'a întemeiat în

Lemberg care ulterior a fost câ■tigat■ definitiv de biserica

catolic■ prin domina■ia polonez■. Al■ii s'au a■ezat în Vene■ia,
centrul european al comer■ului levantin. In aceast■ colonie

vene■ian■ s'a p■strat vie tradi■ia culturii armene■ti prin
vestitul ordin al Mechitari■tilor. Una din mân■stirile lor
se afl■ pe insula San Lazzaro în fa■a lui Lido. La Vene■ia
ei au fondat în anul 1565 prima tipografie armean■ ■i au

editat un ■ir neîntrerupt de publica■iuni armene■ti. Cea
mai mare oper■ era un tezaur al limbii armene ap■rut
în 1836. Aceast■ ramur■ romano.catolic■ era de o mare

importan■■ pentru men■inerea leg■turilor între Armeni■i
Apus. Pela începutulsecolului XIX aceste leg■turi s'au înt■rit

prin desvoltarea protestantismului. In anul 1831 s'au în-

fiin■at misiunile americane în Turcia. [mpiedeca■i de gu-
vernul turcesc de a intra în leg■tur■ cu popula■ia maho-



__Mo...

medan■, ei s'au consacrat elementului cre■tin, iar Armenii

s'au dovedit a fi cei mai zelo■i adep■i dintre toate na■io-
nalit■■ile din Orientul apropiat, afar■ poate de Bulgaria.
Patru genera■ii de misionari au format o destul de puternic■

comunitate armean■ protestant■, de■i misionarii n'au f■cut

nici decum sfor■■ri prea mari spre a face proseli■i. Ei aveau

ca scop de a de■tepta biserica armean■, dar nu s■ fac■

adep■i. ■colile ■i spitalele lor st■teau deschise pentru to■i,
f■r■ deosebire de credin■■. Institu■iile lor de educa■ie bine

organizate ■i înfloritoare d■deau oricând misionarilor ame-

ricani în imperiul otoman, un caracter distins. Afar■ de

renumitul Robert.College ■i Colegiul Domni■oarelor (Home
School) situate pe în■l■imile Bosforului, ei fondaser■ ■coli,
■i alte institu■ii în ora■ele principale din provincie cu cl■diri"

impun■toare ■i cu un eminent corp profesoral bine pre-

g■tit, de profesori americani ■i armeni. Institu■iile de edu-

ca■ie al protestan■ilor elve■ieni ■i germani câ■tig■ dease-

menea influen■■, dar ei nu se pot compara cu importan■a
misiunilor americane ■i cu greu vor putea juca în istoria

Armenilor acela■ rol f■r■ mari sfor■■ri. America a dobândit
o influen■■ net■g■duit■ în Orientul Apropiat.

In secolul XIX misionarii americani au venit în aju-
torul Armenilor. In secolul XX a intervenit mi■carea retro-

grad■ ■i popula■iile Orientului apropiat au emigrat cu miile

peste oceanul Atlantic în America. La aceast■ mi■care au

luat parte Armenii tot a■a de însufle■i■i ca ■i Grecii, Ro-

mânii, Sârbii, Muntenegrenii■i Slovacii ■i s'ar putea spune

c■ acest contact îndoit cu America a deschis un capitol
nou în Istoria Armenilor.

Intre timp subjugarea Armenilor în curs de 2 secole
de c■tre Mongolii ■i mai departe de ■ahii persani a dus

la r■spândirea poporului armean spre r■s■rit. In sec. XVII

popula■ia armean■ destoinic■ ■i cult■ a ora■ului Djulfa pe

malul fluviului Arax a fost dus■ prizonier■ spre capit■la
persan■ Ispahan, unde exila■ii întemeiaser■ o tipografie ■i
un centru de cultur■ armean■. De atunci elementul arme.

nesc a constituit un factor esen■ial în desvoltarea politic■

■i social■ a Persiei ■i din acest nou centru elementul arme-

nege
s'a întins mân■ în mân■ cu domina■ia englez■ asupra

Indiei.
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Astfel poporul armean s'a întins în cursul secolelor

dela Calcutta pân■ la New.York. ■i prin adaptarea sa la

orice împrejurare ■i condi■iuni a f■cut dovad■ de o vitali-

tate deosebit■. In California spre exemplu exist■ o colonie

înfloritoare de pomicultori armeni într'o regiune a■a deîn-

dep■rtat■ ca Fresno. Partea trist■ a acestui tablou este

pericolul desr■d■cin■rii a na■iunii din p■mântul Patriei-

Popula■iile mongolice ■i turce cari au emigrat din fundul Asiei

Centrale nu s'au a■ezat în permanen■■ în teritoriile arme-

ne■ti. Unele dintre ele s'au înapoiat spre Azerbeidjan ■iîn-

apropierea coastelor m■rii Caspice precum ■i pe cursul in

ferior al fluviilor Arax ■i Kur. Al■ii se înapoiaz■ spre nord

vest dealungul drumurilor regale ■i silesc popula■iile Ana.

toliei s■ p■r■seasc■ religia mahomedan■ ■i limba turc■. Cu

toate acestea atacurile neîncetate ■i invaziile Seldjucizilor
■i Mongolilor sl■beau pozi■iile Armenilor în Armenia su-

perioar■. Popula■ia ■■rii era decimat■ din cauza acestor

invazii ■i când cuceritorii dup■ ce au invadat ■ara sau re.

tras, golurile cauzate în rândurile popula■iilor autohtone
erau umplute prin Kurzii nomazi care înaintau cu hoardele
lor din partea sudvestic■ a ■■rii.

Aceast■ înaintare turceasc■ spre Armenia a început
în secolul X d. Chr. ■i în anul 1514 Otomanii erau a■a de

înainta■i încât au anexat ■ara. Convie■uirea Kurzilor no-

mazi ■i a ■■ranilor armeni, st■pânitorilor musulmani ■i
supu■ilor ghiauri era de acum înainte un spin permanent
în via■a social■ ■i politic■ a ■■rii. Dar lucrurile n'au luat

niciodat■ un caracter tragic pân■ în anul 1878 când au

fost exploatate în mod ingenios de c■tre Sultanul Abdul

Hamid.
*

& Y

S■ arunc■m o privire asupra împ■r■irii imperiului
otoman a■a cum s'a desvoltat în timpul celor 4 secole de

domina■ie otoman■ între timpul lui Selim ■i intrarea Turciei

în timpurile moderne ■i vom avea urm■torul tablou:

C■l■torul care merge spre Turcia prin calea ferat■

oriental■ întâlne■te Armeni mai întâi la Filipopoli în

Bulgaria apoi la Adrianopol primul ora■ otoman de dincolo

de grani■■. Dac■ viziteaz■ ora■ele din Tracia vede c■
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meseriile ■i comer■ul sunt in majoritate în mâinile Arme-

nilor. Ajuns la Constantinopol i se impune faptul c■

Armenii sunt unul din cele mai capabile elemente din impe-
riul otoman. El înva■■ s■ îi cunoasc■ ca bancheri explo:
tatori ■i ca organizatori al marelui nego■. Când c■l■torul

trece peste Bosfor ■i cerceteaz■ cartierele din partea
Asiatic■, cap■t■ impresia c■ num■rul popula■iei armene■ti
nu este mai mic decât cel al Turcilor.

Coastele M■rii Marmara erau ocupate de sate armene

înfloritoare. In Arma■ lâng■ Izmid era un mare seminar

teologic al bisericii armene grigoriene. Importante institute

americane ■i armene se aflau la Bardizag (în turce■te Bah-

cegic) ■i la Adabazar. Numai în Adabazar tr■ia o popula■ie
armean■ de 25.000 suflete. Dincolo de Adabazar popula■ia
armean■ scade. Cine c■l■tore■te atunci cu calea ferat■

anatolian■ prin Asia Mic■ pân■ la cap■tul liniei la poalele
mun■ilor Taurus cap■t■ impresia c■ c■l■tore■te într'o ■ar■
eminamente turc■. Cu toate c■ se g■sesc colonii de Armeni

meseria■i ■i comercian■i ■i în centrele principale ale liniei

ca de ex. în Afiun Kara Hisar sau Konia, totu■i se mai

g■sesc acolo în num■r egal de Greci ■i în ora■e sau sate

predomin■ elementul turcesc. Dar cum treci mun■ii Taurus

Armenii ocup■ iar primulplan. In ■esul cilician ■i pe coasta

lui se afl■ la ei acas■ ca ■i pe lâng■ Marea Marmara ■i
Bosfor. Adana, Tarsus ■i Mersin cu bisericile ■i ■colile lor

aveau ca ■i Adabazarul sau Izmidul aspectul unor ora■e

armene■ti. Când c■l■torul abandonând drumul obi■nuit ia

direc■ia nordic■ a Ciliciei s'ar putea crede într'o ■ar■
totalmente armean■ ■i s'a observat c■ popula■ia armean■

atinge un procentaj care nu se mai întâlne■te în nici o

regiune a Turciei pân■ la regiunea Van. Acest brâu de

sate armene■ti cât de des ar fi este curând dep■■it când

se ajunge în partea lor r■s■ritean■ ■i la regiunea mesopo-

tamic■ se atinge limita desvolt■rii popula■iei armene. Exist■

avant-posturi armeneîn localit■■ile mesopotamice ca Mara■,
Aintab, Urfa, Alep, dar cum ajungi în stepa mesopotamic■

sau în câmpia sirian■ te sim■i în lumea arab■ ■i Armenii

r■mân înapoia■i. Totu■i exist■ colonii armene■ti în Irak ■i
în special în Bagdad.

C■l■torul ar fi v■zut mai mul■i Armeni dac■, plecând
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de la Eski■ehir - o localitate pe linia ferat■ anatolic■ la

câteva ceasuri dela Adabazar - ar fi ales linia oriental■

spre Angora unde Armenii constituiau un element consi-

derabil. ■i cu cât se împinge spre r■s■rit din Angora cu

atât cre■te num■rul Armenilor precum ■i importan■a lor

social■. Dincolo de Kizil-Ir'mak (Halys), în Sandjakul Kai-

serie (Cezareea) ■i în Vilayetul Sivas ei formau marea ma-

joritate din burghezia ora■elor. .

Cele mai puternice centre ale vie■ii na■ionale armene

din Turcia erau ora■ele Marzuan, Amasia, Zile, Tocat,

■abin.Karahisar ■i ora■ul Sivas însu■i, precum ■i localit■-

■ile mici ca Talas ■i Everek din vecin■tatea ora■ului Kai-

serie. In întreag■ aceast■ regiune Turcii ■i Armenii erau

de importan■■ egal■ numerice■te, Turcii la ■ar■, Armenii

la ora■e.

Dealungul coastelor m■rii Negre se aflau numeroase

elemente armene în Samsun, Kirasun ■i Trepizunda, ames-

teca■i îns■ cu alte popoare ca Lazii, Grecii ■i insule înain-

tate de Kurzi. Trepizunda a fost în timpurile vechi cea din

urm■ colouie greceasc■ din Orient. Mai atrage ■i acum c■-

l■torul, fiind punctul de plecare a caravanelor care, prin
Persia 'plecau spre continentulasiatic, Oricine, care ar urma

acest drum prin mun■i, peste  Ghimu■hane, Baiburt ■i
Erzerum,ar înregistra acela■ tablou ca ■i în vilayetul Sivas:

■■ran turc ■i ora■e armene■ti. Popula■ia armeneasc■ cre■te

îns■ printre elementul ■■r■nesc atingând o preponderen■■

virtual■, prin cre■terea num■rului satelor armene■ti, când

se ajunge în regiunea Erzerumului.

Cu Erzerum începe partea a doua a drumului de ca-

ravane. Acest drum se încruci■eaz■, din vale în vale, cu

izvoarele fluviului Arax ■i a Eufratului oriental (Murad-Su)
■i continu■ mai departe spre r■s■rit prin picioarele Ara-
ratului în direc■ia Bayazid ■i Tabris. De aci încolo, îns■

exploratorul Armeniei trebuie s■-■i îndrepte fa■a spre Sud.

In■l■imile care se afl■ în sudul acestui drum constituie o

puternic■ regiune muntoas■ cu un ■ir nesfâr■it de mun■i,
de la r■s■rit înspre apus pân■la orizont ■i care sunt mai

pu■in accesibili decât mun■ii din coasta m■rii. H

Zidul de mun■i care ne st■ înainte poart■ multe nume.

In fa■a Erzerumului se afl■ Bing&él Dagh, mai înspre vest-
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st■ Dersimul de trist■ reputa■ie. Intregul sistem muntos

poart■ acela■ caracter. Spre nord este pr■p■stios. Acest

povârni■ nordic este udat de apele fluviilor Arax ■i Kara-

Su (Eufratul occidental) care curg spre apus ■i r■s■rit în

sens opus, ■erpuind prin picioarele pere■iior stânco■i, în

fundul pr■p■stiilor vertiginoase. Acel care a trecut peste
aceste pr■p■stii ■i a p■truns în mun■i, revine cu ni■te ve»

deri dintr'o lume cu totul deosebit■. Partea occidental■ a

Turciei despre care am vorbit se afl■, mai mult sau mai

pu■in, într'o orânduial■ relativ■, asem■n■toare cu aceea din

■■rile din Orientul apropiat care se întinde între Belgrad
■i Eufrat - unde popula■iile sunt sedentare, tr■ind în sate

■i ora■e deschise ■i se ocup■ cu agricultura. Dar când se

trece dincolo de fluviul Eufrat se p■trunde într'o ■ar■ ne-

sigur■ ■i plin■ de pericole. Locuitorii ora■elor ■i satelor

tr■esc într'o lips■ de protec■ie ■i de legalitate. St■pânul
■■rii este nomadul. Ne afi■m în ■inutul Kurzilor.

Aceast■ stare cronic■ de nesiguran■■ apar■inea con-

di■iunilor de via■■ particular■ a Armenilor ■i nu era deter-

minat■ numai de condi■iunile politice nenorocite ale ■■rii.
In cadrul lui geografic, platoul armenesc este, ca ■i în is-

torie, caracterizat prin particularismul lui foarte accentuat

cum este dealtfel peninsula anatolian■ care.l închide la vest.

Acest platou cuprinde întinse regiuni de lan■uri muntoase

desp■durite, unde statul de hum■ este extrem de sub■ire
pentru agricultur■, ■i apoi mai exist■ câmpii unde p■mân-
tul este bogat ■i climatul mai prielnic ca nic■eri în lume.

Acolo sunt v■ile profunde ale fluviilor cum este Murad-.Su
care parcurge când prin regiuni muntoase, când prin câmpii.

Acolo sunt vulcane cum e Sipan-Dagh ■i Nemrud-

Dagh-ul, ■i regiune maritime cu basinul lacului Van. Din

timpurile str■vechi întreaga regiune era împ■r■it■ între

p■stori ■i agricultori; între popula■ia sedantar■ din ■es ■i
cea nomad■ împr■■tiat■ în regiunile muntoase; între civi-

liza■ie ■i progres dintr'o parte ■i barbarie dintr'alt■ parte.
Kurzii ■i Armenii nu sunt numai dou■ na■ionalit■■i

complectamente deosebite. Ei sunt popoare diametral opuse

■i în rela■iunile lor economice. Multe din popula■iile no-

made care locuesc acum pe platoul armenesc trec drept
Kurzi, îns■ majoritatea dintre ei sunt Kurzi numai cu numele.
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In regiunea Dersim spre exemplu, care seam■n■ cu oare-

care aproxima■ie cu o peninsul■ de mun■i, fiind cuprins■

între afluen■ii occidentali ■i orientali ai Eufratului între

Kara-Su ■i Murad.Su, Kurzii sunt ame■teca■i cu Zaza■ii a

c■ror limb■, atât cât este cercetat■, are asem■n■ri atât cu

limba armean■ cât ■i cu cea kurd■ ■i a c■ror p■gânism,
chiar dac■ este colorat cu pu■in cre■tinism, nu posed■ pân■

azi nici cea mai mic■ spoial■ de islamism. Kurzii nomazi

sunt, deasemenea, mahomedaniza■i într'un mod cu ■otul su-

perficial. Ace■ti Zaza■i reprezint■ un element care trebue

s■ fi existat acolo dela începutul p■mântului, amenin■ând
domina■ia armean■ din timpurile vechi tot a■a cum ame-

nin■■ azi ora■ele ■i satele armene■ti ■i autorit■■ile provin-
ciale turce■ti.

In timpul masacrelor din 1915 acest ■inut de dincolo

de Eufrat era o visterie a popoarelor amestecate ■i a va-

riatelor forme de st■ri sociale. Bastionul lui nord-vestic

este Dersimul, un p■mânt al nim■nui, cu v■i întortochiate

■i cu ■esuri înguste, suindu.se spre nord pân■ la bariera

mun■ilor ■i coborând apoi spre pr■p■stiile Eufratului occi-

dental. In Dersim vie■uiesc nenum■rate triburi de Zaza■i
■i Kurzi care tr■esc acolo via■■ de p■stori ■i de tâlhari,
inaccesibili bra■elor autorit■■ilor turce■ti. C■l■torii care

merg dela Erzerum în direc■ia de Sud procedeaz■ bine

f■când un ocol mare care las■ Dersimul mult la dreapta
lor. Prin izvoarele Araxului ■i prin ■esurile Khânysului se

poate trece prin strâmtoarea peninsulei mun■ilor. Prin acest

drum se poate ajunge la Murat.-Su ■i se poate continua prin
■inuturile fertile din Mala■kert, Bulanic ■i Mu■. Aici ne

afl■m din nou, cel pu■in a■a cum era acum2ani, într'o re-

giune pa■nic■, aproape civilizat■, cu ora■e populate ■i cu

o zon■ agricol■ cu numeroase sate ■i o ■■r■nime care era

exclusiv armeneasc■ ca ■i popula■ia din câmpia Erzerumu.

lui. Câmpia Mu■ului este punctul de întâlnire a tuturor

drumurilor care se suie spre mun■i. Dac■ cineva vine din

col■ul sud-estic prin lan■ul sudic al masivului vulcanic

Nemrud, se pomene■te pe nea■teptate la e■irea basinului

lacului Van ■i are posibilitatea s■ urmeze un drum de munte

care trece pe la sudul coastelor stâncoase ■i abrupte ale

acestui basin pân■ la cap■tul sud-vestic al lacului Van prin
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valea deschis■ Hayo■-Tor. Aci c■l■torul d■ peste o coam■

de mun■ila poalele c■reia este a■ezat frumosul sat Arta-

med. De aci în câteva ceasuri ajunge la ora■ul Van.

Van era la 1 Aprilie 1915 capitala mult populat■ ■i
civilizat■ cu o citadel■ pitoreasc■ ridicându-se deasupra
lacului pe un perete de stânc■, ■i cu o suburbie înconju-
rat■ de gr■dini, întinzându-se spre apus. Ora■ul Van cu

câmpia lui mare care se a■eaz■ spre r■s■ritul ■i nord-estul

lacului era armenesc în adev■ratul în■eles al cuvântului mai

mult ca oricare alt■ regiune a imperiului otoman. In vila-

Yyetul Van (denumit ■i districtul Hakkiari) Armenii nu nu-

mai-c■ predomin■ orice alt■ ras■ dar ei formau majoritatea
absolut■ a popula■iei. Ace■ti Armeni din Van au avut un

rol hot■râtor în cursul evenimentelor din 1915. Van ca

centru principal al popula■iei armene■ti este în acela■ timp
■i punctul final al regiunilor armene■ti din aceast■ direc■ie.

La sud-est de Van se afl■ valea superioar■ a Zabului

■i bazinul lacului Urmia ocupate de Asirienii cre■tini ■i de

Kurzii mahomedani. Pân■ ■i Asirienii sunt amesteca■i în

soarta Armenilor! Spre a des■vâr■i c■l■toria noastr■ trebue

s■ ne întoarcem înapoi ■i s■ mergem spre malul nordic al

lacului Van pân■ când ajungem înc■ odat■ la câmpia din

Mu■. Aceast■ ultim■ câmpie este delimitat■ în partea ei

sudic■ ■i sud.vestic■ printr'o alt■ vale muntoas■ care for

meaz■ marginea sudic■ a platoului armenesc. Aci se repet■
aceea■i structur■ care atrage aten■ia c■l■toruluila intrarea

lui în inima mun■ilor prin câmpia Erzerum venind din nord.

Acest lan■ muntos cade pr■p■stios la nord întâi în câmpia
din Mu■ ■i apoi la vest în valea râului Murad-Su care

curge pe întregul s■u drum pân■ la întâlnirea sa cu fluviul

Kara.Su în josul v■ii din Kharput ca într'o groap■. Ca ■i
valea nordic■ a■a curge ■i valea sudic■ printr'un labirint

de masive muntoase ■i de v■i încâlcite coborând treptat în

câmpia Diarbekir. Aceast■ regiune muntoas■ sudic■ este cu-

noscut■ sub numele de Sasun ; ea este replic■ fiziografic■

a regiunei muntoase din Dersim ■i era, tot ca aceasta, re-

fugiul popula■iei de munteni semi independen■i. Pe când

îns■ locuitorii Dersimului sunt Zaza■i sau Kurzi mahomedani
care tr■esc într'o lupt■ perpetu■ cu vecinii lor Armeni,
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locuitorii din Sasun erau Armeni ■i tr■iau în bun■ în■ele-
gere ■i strânse leg■turi cu popula■iile din regiunea Murad-

Su ■i din câmpiile din Mu■ ■i Bulanik. Sasun era o re-

giune din Turcia cu o popula■ie armeneasc■ foarte intere-

sant■, constituind o comunitate de aproape patruzeci de

sate din mun■i, tr■ind într'o neatârnare real■ fa■■ de auto-

rit■■ile din Bitlis ■i Diarbekir ■i ap■rându.se în mod vic-

torios de triburile korde ■i de asemenea nesupu■i care-i

înconjurau. Aceast■ popula■ie armeneasc■ din Sasun erau

proprietari înst■ri■i de turme de oi ■i lucr■tori harnici pe

p■mântul mun■ilor lor, constituind un exemplu des■vâr■it
al formei cantonale de desvoltare economic■ care nu pri-
me■te nimic din afar■ ■i care fabric■ singur pân■ ■i praful
de pu■c■ ce.i trebue. Armenii din Sasun se aflau in aceia■

stare social■ ca ■i Sco■ienii din Highland în 1745. Armenii

din Van, Sivas ■i Constantinopol erau, din contr■, un po-

por al secolului XX; comportându.se în acela■ fel ■i tr■ind

aceea■ via■■ ca ■i negustorii ■i oamenii de afaceri din Viena,
Londra ■i New-York.

Numai c■l■torii întreprinz■tori cari apucau drumul

dela Mu■ spre Diarbekir puteau s■ ajung■ la Sasum. Dru-

mul cel mai frecventat este drumul cel lung care trece de

la partea sud-estic■ a ■esului peste mun■i spre extremitatea

sud-vestic■ a lacului Van. Dela Nor■en, ultimul sat din ■es,

pleac■ un drum comod de mun■i aducând pe c■l■tor pe

nea■teptate în vestitul ora■ Bitlis a■ezat la picioarele unei

în■l■imi muntoase din sudul desp■r■irii apelor. Bitlis este

re■edin■a unui vilayet ■i înainte de retragerea lui Djevdet
Bey în Iunie 1915 exista acolo o popula■ie armeneasc■nu-

meroas■. Bitlis mai era unul din regiunile de grani■■ a te-

ritoriului armenesc. Apele care înconjoar■ ora■ul izvor■sc

■i curg spre malul fluviului Tigris. Dealungul acestor ape

se întinde drumul mare spre regiunea care este locuit■ de

o popula■ie amestecat■ din Sirieni jacobi■i, Arabi, Turci

■i Kurzi.

Când cineva ar urma cursul fluviului Tigris în jos
pân■ la Diarbekir n'ar fi g■sit înainte de Iunie 1915 decât

câteva sate armene■ti în drumul lui. Chiar în Diarbekir,
un ora■ important, exist■ o colonie mic■ armeneasc■, o
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slab■ verig■ în lan■ul avantposturilor armene■ti pe mar-

ginile regiunii mesopotamice.

-
Dar ora■ul Diarbekir este

situat pe drumul domnesc care din timpurile imemoriale a

legat Bagdadul de coastele Bosforului ■i Marea Egee. Acest

mare drum merge în direc■ia nord-vestic■ spre Argana ■i
minele din Argana; se ■ine în sus pe versantul sudic al

platoului armenesc pe valea râului Argana.Su, atinge râul

Golcik-Su la linia de desp■r■ire a apelor ■i se ■ine în jos
mai departe spre nord vest peste Kharput prin cursul flu-

viului Murad.Su. In cursul lunilor de var■ ale anului 1915

multe caravane de deporta■i armeni au mers pe acest drum

în sens invers din mun■ii lor natali spre climatul strein ■i
inospitalier al Arabiei.

Cu aceasta am ispr■vit c■l■toria noastr■ prin regiunile
armene■ti din Turcia ■i putem în gând s■ ne înapoiem din

Kharput peste Malatia ■i Sivas, la punctul nostru de ple-
care. Aceast■ descriere am■nun■it■ î■i va atinge scopul
dac■ va da o impresie despre extraordinara lupt■ pentru

via■■, dus■ de Armeni în Imperiul Otoman în momentul

când nimicirea lor era pl■nuit■ ■i dus■ la îndeplinire. Gu-

vernul era ■i mai înainte de fearte pu■in folos pentru

supu■ii lui. Niciodat■ n'a sprijinit din proprie ini■iativ■

desvoltarea social■ sau economic■ a ■■rii. El punea mai

curând be■e în roate tuturor ini■iativelor indigenilor sau

streinilor. Cu toate acestea sub aceast■ stagnare existau

diferite încerc■ri spre o via■■ nou■. Intotdeauna acolo unde

guvernul nu împiedica Armenii f■ceau progrese neobosite

spre civiliza■ie ■i cultur■. In mun■ii lor pu■in fertili ■i în

regiunile lor izolate ■i îndep■rtate aduceau economia lor

pastoral■ ■i culturile agricole la rezultate fericite. In ■colile
lor se desvolta cultura ■i educa■ia. Intemeiau industrii locale

în vilayetul Sivas. Desvoltau institu■iile bancare, intreprin-
derile de naviga■ie ■i comer■ în Trepizunda, Adana ■i
Constantinopol. Infl■c■rau energiile imperiului Otoman.

To■i aceia care cunosc istoria orientului apropiat au com-

parat desvoltarea lor plin■ de promisiuni cu aceia a Gre-

cilor de acum un secol. Dar aceste promisiuni au trebuit

înmormântate c■ci în toate aceste regiuni de mai sus pe

care le-am vizitat nu mai exist■ Armeni afar■ de Constan.
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tinopol. Dintr'un milion ■i jum■tate de ■■rani harnici, me-

seria■i ■i industria■i n'au r■mas decât aproape zece mii de

supravie■uitori care cu voia sau f■r■ voia lor au aderat la
islam. Ceeace a mai r■mas afar■ de acest num■r se afl■

prin de■ertul Arabiei.

Dr. JOHANNES LEPSIUS

rac
PTT
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.. ©» VARMENIA MARITIMA*

CRIMEEA CA PRIM POPAS AL, ARMENILOR
DIN 'FARILE ROMANE

ee
ta

Primele a■ez■ri armene■ti în Crimeea /

Se credea, pân■ acum un timp, c■ elementul armenesc

nu dateaz■ în Crimeea decâtîncepând din secolul al XIV-lea.

Inv■■atul mechitarist, p■rintele Minas P■j■■kian■, care

a f■cut dou■ c■l■torii de studii, în anul 1808 în Ungaria
■i Moldova, ■i în 1820 în Austria, Polonia, Crimeea. ■i
Noua Rusie ?), a fost primul care a studiat via■a.Armeni-

lor din aceste ■inuturi, cercetând ■i origina coloniilor res-

pective.

1) P■r. Minas P■j■■kian■; C■l■torie în Polonia ■i în alte p■r■i
locui■i de Armeni urma■icelor originari din Ani, Vene■ia, 1830, p. p. 424,

9
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dot v mea

In introducerea lucr■rii sale eruditul mechitarist d■

urm■toarele date cronologice asupra exoadelor succesive

ale Armenilor din patria lor ■i a■ezarea lor în diferite ■■ri
■i ■inuturi:

Anul 1060 - Când ora■ul Ani a trecut în mâna str■i-
[nilor, noroadele Anio■ilor ■i Armenilor din împrejurimi au

/p■r■sit solul Armeniei ■i au pornit în drum spre Polonia

■i Moldova !).
Anul 1064 - Când Per■ii au ocupat ■i n■v■lit în ora■ul

Ani, majoritatea locuitorilor au p■r■sit patria urmând pe

primii refugia■i spre Moldova ■i de acolo spre Polonia ?).
Anul 1239 - Când mul■imea imens■ de T■tari mugali

condus■ de Cearmagan a n■v■lit peste p■mântul Armeniei

■i au d■râmat multe localit■■i, ■i când pu■inii au putut
s■ scape ■i s■ fug■ spre ■■ri îndep■rtate ?), o parte a pri-
begilor a trecut în Tataristan, la Aksara, lâng■ Astrahan,
iar al■ii s'au împr■■tiat în diferite p■r■i : la. Sis (în Cilicia),
la Giulfa ■i la Van *).

Anul 1299 - Armeniidin Ani, cari trecuser■ la Aksara,
neputând suporta jugul T■tarilor, cari îi st■pâneau ■i pri-
goneau necontenit, ■i auzind c■ Genovezii domnescla Caffa

au trimis soli c■tre prin■ul ora■ului, ■i cu consim■■mântul
acestuia au pornit spre Crimeea ■i au locuit în Caffa °).

Pân P■j■■kian■ datele despre întemeierea coloniei ar-

mene din Crimeea le culege din memorialul unui Haisma-

vurk (Martirolog), scris la Caffa ■i adus apoi la Nahicevan.
Memorialul acestui manuscris, care în timpul c■l■to-

riei p■rintelui P■j■■kian■ se p■stra înc■ la satul Nesveda,
con■ine urm■toarele date istorice în ce prive■te trecutul

elementului armenesc din Crimeea°).
„Ia anul 1042 o na■iune de alt■ limb■ ■i de reli-

gie mahometan■ numit■ Ghâpceak de origin■ persan■ viné

cucere■te Crimeea întreag■. Peste pu■in timp vin Latinii

dorind localitatea Caffa, care se mai chiam■ Feodosia. Du-

1) P■r. P■j■■kian■: op. cit., p. 83.

2) Idem, p. 83.

3) Iaem, p. 64.

4) idem, p. 83.

5) Idem, p. 83.

6) /dem,.p. 336.
3



131

p■ o învoial■ amical■ Ghârceakii îi autoriz■ s■ construiasc■

[cetatea] Frang.Hisar pe malul m■rii, la picioarele muntelui

de unde sunt izvorite diferite ape dulci. Atât despre [pen],
insula Crimeea unde locuim azi.

„■i acum despre patria noastr■ proprie, deoarece noi

ne tragem din familia Pahlavunik, din marele ora■ regesc

Ani, cari se g■se■te în provincia ■irak a descenden■ilor lui

■ara, ■i a dinastiei Bagratunik.
„Ora■ul nostru regesc Aniera locuit de prin■i ■i nobili.

Nu putem s■ descriem îndeajuns imensa bog■■ie ce o po-

sedau to■i, dela prin■i pân■ la pleba. Afar■ de diferitele

palate aurite ale noastre, aveam acolo o mie ■i una de bi.

serici. Dar din cauza p■catelor noastre, s'a sup■rat Dom-

nul. ■i peste pu■in timp Khanul Cearmaghan al T■tarilor,
a trimis soli în ora■ul Ani, cerând supunerea popula■iei.
■i deoarece n'a primit vreun r■spuns dela notabilii no■tri,
iar solii fiind omorâ■i de mul■imea, o■tirea celor de alt

neam, sup■rat■, a înconjurat ora■ul, l-a cucerit ■i a m■ce-

l■rit nemilos întreaga popula■ie, nel■sând decât un num■r

mic de femei ■i de copii. Au jefuit averile, au d■râmat bi-

sericile, au devastat ora■ul ■i-au nimicit m■re■ea sa.. Era

o scen■ jalnic■. P■rin■ii ■i copii nimici■i împreun■, cada-

vrele lor erau îngr■m■dite unul peste altul ca un munte.

Preo■ii ■i func■ionarii erau împr■■tia■i pe câmpuri. P■mân.

tul era s■turat cu sângele ■i seul r■ni■ilor.
„Mul■i p■r■sind palatele lor aurite, câmpurile lor înflo-

rite; m■n■stirile ■i bisericile în ruin■, s'au refugiat la Aksa-

rai, între Ha■darkhan (Astrahan) ■i Ghazan.-Unii au ple-
cat la Giulfa, al■ii la: Van sau la Sis.

„Cei câri-au venit la Aksarai, cu ordinul Khanului au

locuit acolo un oare care timp, pân■'n 1299. Fiind asupri■i
de T■tari, au trimis soli în Crimeea la prin■ul Genovezilor,
care locuia la [cetatea] Frang.Hisar din Feodosia. Invoin-

du.se cu prin■ul Feodosiei, au pornit dela Aksarai cu prin■ii,
nobilii ■i mul■imea, ■i; luptându se "cu T■tarii' au venit în

Crimeea,locuind la Feodosia, la Gazarat, la Surkhat (Solgat)
■i la împrejurimi. Aceasta era în 1330.

„Când ne-am înt■rit ■i înmul■it, ■i amînfîm■at sate ■i
comune, prin■ii ■i nobilii [no■tri] au umplut dela Ghara-
bazar pân■ la Surkhat ■i Feodosia, mun■ii ■icâmpurile, cu'
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m■n■stiri ■i biserici. ■i am cl■dit 100.000 case ■i o mie de

biserici, ■i am înconjurat Feodosia cu ziduri de frica Hunilor.

„Iar în 1331 vine Marele Khan al T■tarilor, se lupt■
■i isgone■te pe Ghâpceakii persani, ■i cucere■te întreaga
Crimee. Dar neisbutind s■ cucereasc■ ■i Feodosia se im-

prietene■te cu prin■ul Genovezilor. Erau în leg■turi amicale

pân■'n 1468. Atunci Khanul a luat fiului s■u pe fiica prin-
■ului ■irin. Dup■ ce s'au înrudit prin■ul ■irin pe ginerele
s■u l-a invitat la el. Dar provocatorii au suflat Khanului

c■ ■irin invitând la el pe fiul lui are în gând s■.l izgo-
neasc■ [pe Khanul} înlocuindu-l pe tron prin fiul s■u; iar

venind la ■irin au spus c■ ginerele s■u a venit la el s■-l

nimiceasc■. ■irin dând crezare [acestor provoc■ri] a prins
pe ginerele s■u ■i la dat prin■ului latin în p■strare.

„Dup■ aceia Khanul sup■rat 'de foc trimite soli la

Sultanul Turcilor chemându.l în ajutor, promi■ându.i ora■ul
numaica s■-i fie restituit fiul s■u. Turcii prin mare cu 300

de nave ale lor, iar el prin uscat au împresurat Feodosia.

Atunci s'au împotrivit prin■ii ■i nobilii no■tri [armeni] ■i
n'au cedat fort■rea■a. Iar Turcii au propus Armenilor s■ se

supuie, promi■ându.i în schimb, libertate. Prin■ul ■i nobilii

no■tri v■zând sl■biciunea prin■ului genovez■i a o■tirei sale,
■i v■zând fuga sa, ■i de alt■ parte r■ma■i f■r■ sprijin ■i
prada foametei, au fost nevoi■i s■ accepte ■i au cedat Tur-

cilor ora■ul. Aceasta s'a f■cut în anul 1475.

„Turcii îns■ au c■lcat peste pu■in timp jur■mântullor,

obligând mereu pe prin■ii ■i nobilii no■tri s■ treac■ la legea
musulman■, deoarece era u■or cucerirea plebei. Ghedig
Ahmed Capudan Pa■a pe unii îi constrânge, pe al■ii îi in-

vit■ la mas■ spre a-i convinge s■ lepede legea lor. Iar

prin■ii no■trii au r■spuns cu refuz spunând c■ ei prefer■
moartea decât renegarea religiei lor.

„Dup■ un schimb de întreb■ri ■i r■spunsuri, ei s'au

desp■r■it cu o fal■■ prietenie. El ar■ta iar■■i prin■ilor no-

■tri dragostea sa, invitându.i din nou la mas■, spunând numai

c■;s■ pofteasc■ f■r■ a avea s■biile lor atârnate*.
__

Memorialul relateaz■ apoi c■ notabilii armeni atra■i
într'o curs■ au fost omorâ■i în re■edin■a pa■ei, iar cada-

vrele lor aruncate în mare. In ziua asasin■rii lor, s'a or-

ganizat un m■cel ■i în ora■, spre a nimici locuitorii armeni
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ai Feodosiei. Un mare num■r de fete ■i de copii au fost

trimi■i la Constantinopol.
Memorialul mai relateaz■ c■ nelegiuitul Khan al

T■tarilor a g■sit ■i el pedeapsa sa meritat■, deoarece fiul

s■u a fost adiis

"
la Constantinopol, ■i apoi, retrimis de

Turci în Crimeea spre a ucide pe tat■l s■u ■i s■-i ia tro-

nul. De atunci Khanii t■tari sunt vasalii Sultanului.

Menorialul se sfâr■e■te prin notele geneologice ale

familiei Mughalian.
P■r. P■j■■kian■ dup■ ce reda memorialul vechiului

manuscris, conchide:

„Din acest istoric al Armenilor din Caffa, se vede c■

întreaga peninsul■ a Crimeiei a c■zut sub domina■ia t■tar■,

dar Caffa a r■mas totdeaun■ în mâna Osmaniiilor, cum ■i
alte forturi. De aceia Khanult■tar 'a stat sub ap■rarealor,
dar ca aliat era dator s■ duc■ la. r■zboiu în ajutor Osman-

liilor. Anio■ii au c■zut iar■■i în mân■ asupritorilor-lor, ■i
de aceia mul■i s'au refugiat la LW■w, Cameni■a, Jazlov■■.
Iar cei r■ma■i, asupri■i, s'au împu■inat din ce în ce, astfel

încât când Ru■ii au intrat la Caffa, nu r■m■sese în Crimeea

decât 3000 case armene■ti."
Bi

w w

Arhiepiscopul armean Hovsep Yerkainabazuk Arght-
tian■ începuse ■i- dânsul, o istorie a Tauridei, ■i în special
a Armenilor din aceast■ regiune, Dar multiplele sale -ocu-

pa■iuni nui permiser■ de a termina lucrarea început■. Con-

stat■rile ale lui Arghutian■ sunt bazate ■i ele asupraindi-

ca■iunilor „din memorialul,Martirologului din Nahicevan,
dup■ cum se vede din aser■iunile. acelora cari au- folosit

de lucrarea inedit■ a lui Arghutian■?).
°

Aceast■ p■rere o. împ■rt■■e■te ■i Hovhannes Ter-Abra-

hamian, autor unei istorii despre "Armenilor -în Crimeea,

spunând c■ sunt urma■ii acelor refugia■i, din Ani, cari din

cauza invaziei Khanului Cearmaghan al Mongolilor au p■-
r■sit Ani în 1239-într'un:num■r de 40.000 persoane, au

venit în Tataristan ■i au locuit la Aksarai din Ajderhan
(Astrahan), ■i cari, dup■ ce s'au bucuratla început de buna

1) F. Macier: Arménie et Crimée, p. 356.
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primire a T■tarilor, au fost supu■i. unor neajunsuri din

partea acestora, ■i în al ■aizecilea an al a■ez■rii lor, în

1299, au trimis soli c■tre prin■ul Genovezilor, solicitând

bunavoin■■ acestuia spre a-i îng■dui trecerea lor în Cri-

meea, unde au ■i venit în 1330, dup■ o r■scoal■ împotriva
T■tarilor ?).

Stanislav  Sestren■evici, mitropolitul catolicilor din

Rusia, într'o lucrare ?) istoric■ despre Taurida, spune c■

în timpul invaziei t■t■re■ti în Armenia din anul 1262 (recte:
1239), o mul■ime de Armeni au plecat în regiunile Astrahan

■i Khazan, dar din cauza opresiunelor îndelungate au fost

nevoi■i s■ cear■ dela locuitorii Caffei. permisiunea de a

locui în apropierea Teodosiei. O parte din ei, - probabil
acei cari se ocupau cu agricultura, - s'au a■ezat în 1340

(recte 1330) între Kharasupazar ■i Sudagh, iar comercian■ii
■i meseria■ii în Vechea Crimee (Eski-Kirim-=Sorgat) ■i
Caffa, unde au costruit ziduri solide.. în jurul localit■■ilor
lor pentru ap■rarea lor dela atacurile t■t■re■ti.

Filip Bruun, membru al Academiei de ■tiin■e din Pe-

tersburg, care a studiat în special emigra■iunile italiene în

Gazaria, spune c■ majoritatea savan■ilor cari au studiat

epoca când Armenii ar fi a■eza■i în Crimeea, au admis în

general p■rerea lui Sestren■evici, culese din memoriile ar-

hiepiscopului Arghutian■, dup■ care din cauza n■v■lirilor

t■t■re■ti în Armenia din anul 1262 (recte: 1239), o bun■

parte a poporului ar fi p■r■sit ■ara sa, spre a.■i c■uta re-

fugiu în Astrahan, ■i de acolo ar fi trecut în 1341 (recte:
1330), cu consim■■mântul Genovezilor la Caffa ■i în apro-
pierea Sudaghului*). EJ crede totu■i ca vechimea Armenilor

în Crimeea ar fi mult mai anterioare decât cea indicat■

pân■ atunci.

Un alt savant rus Jurghevici constat■ îns■ c■ emi-

gra■ia armeneasc■ s'ar fi f■cut prin diferite drumuri, ■i
mult mai înainte de epoca fixat■ de arhiepiscopul armean,

1) Hovhannes Ter-Abrahamian: /sforia Crimeiei, 1865, Teodosia,

partea I, p. 97-98.

î 2) St. Sestren■evici:  Sobranie aclov armeanscave norcda, tom.

,“ II, p. 44.

\' 3) Philippe Bruun: Nofi■e istorice ■i geografice privitoare la co-

„\lonme genoveze în Gazaria, Petersburg, 1866.

\\
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■i c■ poporul armean ar fi început s■ p■r■seasc■ patria sa

dela secolul XI-lea, când ■ara armean■ era obosit■ atât de

provoca■iunile necontenite ale împ■ra■ilor bizantini cât ■i
de invaziunile Turcilor selgiucizi.

E■istenta Armenilor la Sudagh înainte de data indi-

cat■ de Arghu■ian■,-observ■ Jurghevici,-se adevere■te ■i
printr'un Monolog grec, în memorialul c■ruia se semnalez■

c■ în 1292, ziua Pa■telor era la 6 Aprilie, în timp ce Ar-

menii din Sudagh au s■rb■torit.o în ziua de 13 a acestei

luni. Memorialul pomenit indic■ astfel c■ Armenii ar fi

într'un num■r palpabil pentru a fi semnalat■ deosebirea
datei. când ei au s■rb■torit Pa■tele.

Tot a■a prezen■a Armenilor în Crimeea este semnalat■

la începutul secolului XIV-lea.

„En 1316, le consul de Caffa fut avisé d'avoir â céder

en location aux Arméniens, Grecs et autres chrétiens non

Génois, un certain emplacementsitué hors des murs'); nous

connaissons,d'autre part, existence d'un traité passé entre

le consul génois et Févéque arménien, pour Ventretien d'une

conduite d'eau construite par ce dernier *)".
Dup■ Rainaldi?), Armenii din Crimeea ar fi venit din

Asia Mic■. „Nec Armeni... qui a Saracenis suis 'pulsi se-

dibus in Taurica Chersoneso (Crimeea) agebantetc.".
P■r. Kerope Ku■nerian, mechitarist din Vene■ia, autor

uneilucr■ri despre vechea colonie armeneasc■ din Crimeea *),
este ■i el de p■rere c■ prezen■a Armenilor este anterioar■
de datele indicate de Arghutian. El pomene■te existen■a în

1316 a mai multor biserici armene la Caffa, una deja într'o

stare prea învechit■, ceeace dovede■te c■ data întemeierei

sale este mai anterioar■ decât cea indicat■ de Arghutian.
P■r. Ku■nerian crede c■ Biserica Sf. Sarkis (Sergie)

din Caffa ar fi cl■dit■ înainte de sosirea Genovezilor în

acest ora■; aceasta o dovede■te chiar pozi■ia bisericei, care

este situat■ în centrul ora■ului, pe când la venirea în mass■

a Armenilor la Caffa în secolul al XIV.lea Cenovezii i-au

1) W. Heyde: Histoire du commerce du Levant, II, p. 172,

2) Officium Gazariae, 1838, p. 407, 408, 380.

3) Rainaldi : Annal. Eceles,, anul 1318.

4) P■r. Kerope Ku■nerian: Istoria emigra■iunei Armenilor din Cri-

meea, Vene■ia, 1895.
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desemnat un cartier special ca loc de a■ezare, pe care l-au

înflorit Armenii, î■i concentrând aici întreaga lor via■■. ■i
activitate ?),

Ku■nerian examinând toate versiunile în privin■a ve-

chimei a■ez■rii armene■ti în Crimeea, conchide c■ acest

■inut era cunoscut Armenilor începând din sec. al X.lea ?).
In muzeul ora■ului Feodosia este p■strat■ o piatr■

având urm■toarea inscrip■ie: „In amintirea lui Grigore ■i
a fiului s■u. 1027".

p

P■r, P■j■■kian■ a crezut c■ aceast■ piatr■ fu adus■

de Armeni din Ani ■i pus■ la o biseric■ *); când autorul

scria îns■ notele sale de c■l■torie, înc■ nu era constatat■
prezen■a unui element armenesc în acest ■inut înainte de

sec. XIII. Este probabil c■ aceast■ piatr■ fusese sculptat■
chiar la Caffa °).

Vechimea Armenilor în Crimeea este cercetat■ ■i de

autori români.

Astfel dup■ N. Iorga trebue s■ se admit■ c■ o larg■

parte din Armenii cari se întâlnesc mai târziu: în Crimeea,
în Polonia ■i p■r■ile ruse■ti adause la dânsa, ■i în Moldova,
erau de obâr■ie mai veche.

„■i alte argumente sprijin■ aceast■ p■rere. Imigran■ii
au vorbit totdeauna de Ani ca patrie a lor, Ani cea cu

„o mie ■i una" de biserici. Dar aceast■ veche capital■ a

Armeniei Mari fu pr■dat■ ■i pustiit■ de Selgiucizi în vea-

cul al XI-lea".") Dac■ Armenii - mai observ■ Iorga - ar

fi venit întâiu pe vremea când - pe la 1280 - Genovezii
întemeiau pe p■mânt c■p■tat dela Han cetatea lor, menit■

la o repede îmbog■■ire ■i la o str■lucire.deosebit■, Caffa,
ei n'aveau nevoie ca în acest mediu italian s■ se tartari-

zeze. Deci st■mutarea lora trebuit s■ se întâmple înainte

de aceasta, înainte de punerea în valoare prin Italieni a

_

porturilor Crimeei, în care tot a■a de veche e Soldaia, ca

■i Tana vecin■, pentruc■ numai astfel, îndeplinind un în-

semnat rol de mijlocitori în a■teptarea unor.concuren■i

1) Ku■nerian: /sforia..., p. 124-125,

2) Ku■nerian: op. cit., p. 105.

3) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie...

4) P■r. K. Ku■nerian : /storia... p. 105,

5) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 60.
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neasem■nat mai boga■i, mai puternici ■i mai activi, ei au

putut primi aceast■ influen■■ t■t■reasc■, a■a de întins■ ■i
de adânc■, pe care n'o puteau primi aiurea, nici în vechea

Armenie na■ional■, nici în Armenia nou■, latinizant■" !).

Vechimea Armenilor în peninsula tauridian■ o cons.

tat■ ■i d. Gheorghe Br■tianu. Intr'o lucrare despre comer-

■ul genovez în Marea Neagr■ în secolul XIII-lea, d. Br■-

tianu observa ?):
„On croyait d'abord que les Arméniens n'étajeat ve-

nus en Crimée que vers 1340, aprés avoir quitté leurs pre-

miers établissements d'Astrakhan et de Kazan oii les ava-

ient transportés les conquérants mongols. Mais déj■ Bruun

observait avec raison que „les relations fréquentes entre

les ports adiatiques de la mer Noire et ceux de la Crimée

attiraient sans doute dans cette contrée des marchands a-

partenant a ce peuple, qui se distingue aujourd'hui encore

par sa grande aptitude pour le commerce".

„Le Synaxaire grec de ■oldaia nous apprend qu'en
1292 les Arméniens de cette ville célébrerent par erreur la

fete de Pâques le 13 avril, alors qu'elle tombait le 6°).
„En 1316, il y avait â Caffa deux églises arméniennes

trés anciennes"), et d'ailleurs les actes noiarics de 1289 et

1290 men■ionnent â chaque instant des Arméniens:
Parosa de Cazarese et Costar nolisent une galére pour

transporter du blé et du millet de Crimée â Trébizonde ");
Kilacos de Cazarese et Costamir sont intéressés dans un en-

voi d'argent â en Syrie"). L'Arménien Simon envoie

aussi des marchandises â Trébizonde: dans un autre do-

cument figurent Vassili Ivan Melik, Pribe Avarian Evacha et

Perra Bogza, „Sevonnus", dant la nom rappelle celui du

lac de Sewan, aux confins de la Géorgie?). II n'y a pas

1) N. Iorga: Idem, p. 60-61.

(( 2) Gh. I. Br■tianu: Recherches sur le commerce génois dans la»mer Noire on XIll-e siecle, Paris, 1929, p. 227-228.

3) Ph, Bruun: Noffices historiques et géografique, concernant les

colonies génoises en Gazarie p. 57.

4) Officium Gazariae, 1838, col. 407.

$
5) Gh. I. Br■tianu: Actes des notaires genois de Péra et de Caffa

de la fin du XIII-e siécle, 1927. No. CLII.

6) Ibid., No. CCLX,

7) Ibid., No. CCXCVIII.
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de meilleure preuve de Vimmigration d'éléments venus du

fin fond de I'Arménie en Crimée et en Russie méridionale.

Bientét ils seront ■i nombreux, que la contrée sera sur-

nommée „I'Arménie maritime" !), Leur présence, s'ajoutant â

celle des

-
Grecs et des Italiens, augmentait l'importance

commerciale de Caffa".

Astfel se d■râm■ teza acelora cari au crezut c■ colo-

nia armean■ din Crimeea ar fi întemeiat■ dup■ desfin■area
în 1375 a regatului armenesc din Cilicia.

Chiar în secolele când regatul Armeno.Ciliciei era în

plina sa desvoltare, întâlnim în Crimeea elemente armene■ti
ca nuclee comerciale.

Astfel Andrea da Pagano ■i Oberto de \ignanoprin-
tr'un act semnat la 23 Aprilie 1289 la Caffa din Crimeea

închiriaz■ Armeanului Parosa de Cazarese-care semneaz■

în numele s■u ■i al Armeanului Costar - galera lor, spre
a aduce la Conestasium pentru a înc■rca 300 obroci de grâu
■i 400 obroci de meu ■i s■ o înapoia apoi la Trebizunda
în schimb de 9 obroci de grâu ■i de 14 obroci de meu?).

Tot astfel, printr'un alt document semnut la Caffa, în

1289, Julie 18, Rafaello Embriaco recunoa■te c■ a primit
de la Armeanul Chilacos de Cazarese „aspri baricatos"

pentru cari se angajeaz■ a pl■ti 2000" „aspri de Soldaia"

dup■ 15 zile dela sosirea sa la Arsuf în Siria. Printre mar-

torii s■i este ■i Armeanul Castamir?).
Printr'un act din 27 Aprilie 1290 semnat la Caffa Ar-

menii Perra Bogza de Sevan, Vassili Ivan Melik ■i Priche

Avarian Evaha, împreun■ cu Grecii Theodore ■i Costa, re-

cunosc c■ Vivaldo Lavaggio, comandantul unei galere ar-

mate, a luat tot ce jefuise de ei piratul Jurzuchi ■i le-a

înapoiat*).
Intr'un act din Arhivele vene■iene cu data de 16

1) W. Beazley: The down of modern geography, London, 1906

11, p. 453.

2) Gh. I. Br■tianu: Actes de nofaires génois de Péra et de Caffa ,

e la fin du srécle (1281-1290), Bucure■ti, 1927, p. 173.

3) Gh. I. Br■tianu: op. ci. p. 244.

4) Idem : op. cit., p. 271.
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Martie 1332 se men■ioneaz■ dou■ galere din Trebizunda ■i
din Armenia !).

Prin urmare nu exist■ nici o îndoial■ azi în ce pri-
ve■te prezen■a Armenilor în Crimeea în secolul XII-lea,
înainte chiar de a■ezarea genovez■.

Astfel încât emigra■iunea în mass■ pornit■ din Aksarai
între 1299-1330 era o a■ezare într'un ■inut deja cunoscut

Armenilor.
Menorialul nu indic■ numele prin■ului genovez, la care

se adresaser■ solii armeni veni■i din Aksarai. Dup■lista

profesorului Jurghevici în acest timp sunt pomeni■i Alberto

Mallone, ales în 1297 ■i Corrado de Roccio (1316-1332)").

II. „Armenia Maritima"

In istoria lor Armenii nu erau un popor cu însu■iri
comerciale.

Pozi■ia geografic■ a Armeniei nu era deja favorabil■

pentru o activitate prea desvoltat■ pe domeniul comercial.

Comer■ul în timpurile vechi era rezervat ■■rilor maritime,
iar Armenia era departe de mare, sub cele trei dinastii ale

sale, - cea a Arta■izilor (190-2 în de ch.), a Ar■acizilor
(34-428) ■i a Bagratizilor (8835-1079).

Abia din secolul XI-lea când a luat fiin■■ Armenia

Cilician■ (1080-1375) pe ■■rmul M■rii Mediterane,-Ar-

menii s'au distins ca un element comercial; strânsele lor

leg■turi cu Apusul, mai cu seam■ cu Vene■ieni, Genovezi,
etc., au adus o contribu■ie însemnat■ în desvoltarea însu-

■irilor lor negustore■ti.
Dup■ d■râmarea regatului Armeno.Ciliciei, când unii

fugiau din Lajazzo în Cipru, al■i negustori armeni se în-

dreptau c■tre coastele de Nord ale M■rii Negre. Num■rul

acestora nu va fi fost îns■ prea mare, c■ci nici nu erau

mul■i de to■i cei de pe coasta cilician■ în veacul al XIV-lea ?).
Intr'adev■r, dup■ cum am v■zut, chiar în secolele când

1) Gh. I. Br■tianu ; Les Véné■iens dans la mer Noire au XiV-e siécie

1939, p. 41.

2) Ku■nerian: op. cit., p. 116.

3) Mas-Latrie: Histoire de I'ile de Chipre sons le r■gne des prin-
ces dela maison de Lusignan,II, Paris, 1852, p. 74.
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regatul Armeno-Ciliciei era în plina sa desvoltare, Crimeea
era una din bazele ale comer■ului armenesc.

Desvoltarea comer■ului armenesc început■ sub regii
Armeno-Ciliciei, au luat un avânt ■i mai pronun■at în tim-

pul a■ez■rii Armenilor în Crimeea, ■i în special dup■ con-

tactul lor cu Genovezii.
Din nefericire nu este l■murit■ pân■ acum aceast■

pagin■ din istoria Armenilor.
„Par dessus les deux autres: civilisations - observ■

N. Iorga - il y a, d'abord, "'Arménie de Crimée. Je suis

convaincu, qu'on peut écrire une histoire. de■

-
Arméniens

de Crimée, qui n'a pas encore été entreprise, mais dont

les matériaux existent, surtout les matériaux d'art trés

riches, mais, a  câté de ces matériaux d'art, les

piéces

-
diplomatiques, ces

-
documents  génois

.
concer-

nant la Crimée qui ont été publiés depuis longtemps par

le pere Amede
i

dans son Codice diplomatico. C'est
l■ quon peut trouver les renseignements. nombreux sur

Vactivité économique des Arméniens de cette peninsule"),
„Si les Génois entendaient rester maftres: â Caffa,-

spune un istoric al comer■ului din Levant, - ce qui était

bien naturel, s'ils y formaient, au point de vue politique,
T'élément le plus considérable de la population, le reste,

numériquement plus nombreux peut.étre, se composait d'in-

dividas de nationalités diverses, les uns originaires du pays

méme, les autres attirés plus an moins récemment par le

développement du mouvement commercial, on y trouvait

notamment des Russes, des Grecs et des Arméniens. Ces der-

niers, la chose est du moins trés probable, faisaient partie
de ces malheureux qui, chassés de leur patrie par Vinva-

sion des Tatars, obligés d'émigrer de gré ou de force, s'éta-

ient d'abord fixés aux environs d'Astrakhan ; del■, ils étai-

ent passés en Crimée en si grand nobre, que certains

historiens arméniens du XIII-e et du XIV.e siécle ne la

désignent que sous le nom Armenia Maritima ?)"
Dealtfel întregul bazin al M■rii Negre era cunoscut

negustorilor armeni.

1) N. Iorga: Choses d'art armdnlenneé ■n Roumanie, 1935, p. 5.

2) Heyde: Histoire du commerce du Levani,II, p,172.



141

C■l■torul Wavrin g■se■te la Cetatea Alb■ „multe co-

r■bii ale celor din Trapezunt ■i ale Armenilor").
Pe vremea aceasta, pe la 1445, mai r■m■sese ceva din

activitatea comercial■ a Armenilor din Armenia

'
Mic■

(Cilicia) de pe ■■rmul Mediteranei, dar ■i de pe acel al

M■rii Negre").
De atunci începe contactul armenesc cu ■■rile române.

Acest contact, Armenii din Caffa l-au îndeplinit cu

mare pricepere. Ei veneau dintr'un ■inut deja dezvoltat
din punct de vedere comercial, din Crimeea  Genovezilor,
sub ale c■ror auspicii, Armenii-trecu■i în Crimeea în mass■,
în urma unei conven■iuni încheiate cu Genovezii ■i venind

din regiunile Astrahan ■i Khazan de pe Volga, unde nu

putuser■ suporta jugul t■t■resc, - popular■ p■r■ile pustii
ale Crimeei, pe care le înflorir■ în scurt■ vreme, astfel

încât, cronicarii vremii d■deau Crimeei denumirea de „Ar-
menia Maritim■"

Aceast■ denumire e cunoscut■ din timpul Genovezilor ?)
„Si les Roumains sont parvenus,

-

spune Prof. I. N.

Angelescu, - a un moment de leur apogée comercial an.

cien, A parcourir des régions éloignées, a connaltre tous

les bords de la Mer Noire et ■ pén■trer méme. par les

Détroits dans la Méditerranée, ce n'est pas a la direction

des Italiens qu'ils ont d■, mais c'est grâce a d'autres ne-

gociants qui connaissaient bien tout le Levant: Les Armé-

niens. Ils jouent un grand r&le dans les débuts du commerce

roumain et dans la formation dela population des. villes

roumaines *)".
Iar unul dintre consulii genovezi scria c■ ■inutul era

populat în mare parte de Armeni°).

III. Crimeea ca centru armenesc

Dup■ cum am v■zut Armenii din Crimeea erau cu-

noscu■i în primul rând ca element comercial.

1) Jean de Wavrin: Anchiennes cronicques d'Engleterre, în colec-

■iunea societ■■ii „Histoire de France", Paris, 1858-1863

2) N. Iorga : /storia Româniior prin c■l■tori, 1, p. 70.

3) W. Beaziey: The domn or modern Geography, 1906, II, p. 453.

4) Prof. Dr. I. N. Angelescu; Histoire Economique des. Roumains

Paris, 1919, I, p. 238.

5) Heyde : Histoire du commerce du Levant, t. II, p. 173.
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Prof. Dr. IL. N.. Angelescu în „Histoire Economique
des Roumains", descriindna■terea ora■elor române, explic■

astfel penetrarea comercian■ilor armeni în Moldova:

„Au XIV.e siécle la domination turque s'étend et se

consolide dans toute I'Asie Mineure et commence ■ passer

en Europe. II n'y avait plus de place pour Vactivité com-

merciale des Arméniens en Orient, et pour ce motif, ils

emigr■rent dans deux directions: 1) vers la Méditerranée

et de l■ dans I'Archipel et sur le territoire grec, ou méme

plus loin en Occident, et 2) vers les câtes du Nord de la

mer Noire, dans la Crimeé des Italiens, en Russie, en Pologne
et ensuite en Moldavie" !).

Este de notat mai întâi num■rul compact al Arme-

nilor în Grimeea.

Vestitul Haismavurk (Martirolog) din Nahicevan po-

menea "c■ Armenii instalându.se în Crimeea, au cl■dit

100.000 case ■i o mie de biserici" ?).
Partea sudic■ a Caffei, care se întindea spre coline,

era populat■ exclusiv de Armeni, a■a încât localitatea era

poreclit■ „Armenia Maritima".

Sorgat de asemenea devine aproape un ora■ armtnesc.

Sudagh (Soldaja) din cauza popula■iunei sale armean■.
se chema „Armenia Mare" dup■ cum este pomenit ■i în

enciclica papei Eugeniu IV, care spune:

„In partibus Armenise majoris, in quibus Soldajensis
ecclesia sita est" *).

Frédéric Macler insist■ ■i el asupra importan■ei ele-

mentului armenesc din Crimeea:

„De nombreux documents établissent que, au XIV.e

siéâcle, une grande et puissante colonie arménienne (un demi-

million d'hommes) habita la presqu' ile de Tauride. Cette

Colonie se répandit de câté oriental de la Ville de

dosia et atteignit Sgurkhath pour avancer de l■ jusqu, ■
i

Gharapazar, sur une longueurde soixante.cinq verstes. Les
chiffres donnés par le mémorial (cent mille maisons, mille

églises) ne doivent pas paraftre exagérés, car ■ chaque pas,

1) Vol. I, Genéve, 1919, p. 241.
***

2)-P■j■■kian■ : op.cit., p. 336,

3) Bruun : Noitices... p. 58.
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dans ces documents, on rencontre des passages concernant
les lieux habitées par les Arméniens: puis ce sont des

ruines d'églises et de couvents, des cimitiéres, des pierres
funéraires, en lettres mesrobiennes, tous monuments relevés

par l'auteur et qui établissent largement (le nombre en est

incalculable) Vimportance des colonies arméniennes en

Crimée. On y voit encore des fontaines qui furent édifiées

par les soins de princes et de princesses de cette nation,

Et maintenant, ce ne sont plus que des ruines: â la place
des Arméniens, d'autres peuples occupent ces antiques
localités !).

La rândul s■u Reuilly constat■ :

„La Crimée comptait autrefois plus de cinq cent mille

habitans. En 1778, les Grecs et les Arméniens, au nombre

d'environ trente mille, furent transplantés, par ordre de

Vimpératrice Cathérine, dans les steps, derriére la mer

d'Asof"* ?).
Frédéric Macler mai ad■og■:
„Celles qui, de préférence, furent habitées par les

Arméniens étaient Kéoq-Théph&, Nakhtjwan, Soulthan-Sala,
Théphlou, Ordalan, Khchlaw, Sovoug-Su, jadis grandes
vilies ou bourgs îimportants arméaiens. Aujourd'bui, on

n'y voit plus ancun Arménien.
Les monast■res Moghkan et Qémdjak, ainsi que le

gros village de Kazarath,étaient jadis dépendants du grand
couvent de Saint.Signe (Sainte-Croix), et résidence du

prince arménien Moughalents qui, d'aprés les Génois, gar-
dait le pays et le bourg de Sourkhath contre les attaques
des Musulmans; ce ne sont plus que des monceaux de

ruines.

„De nos jours, dans toute la presqu'ile, il n'y a plus
que cinq mille Arméniens, qui s'occupent surtout: de co-

merce *)",
Crimeea a mai fost un centru cultural pentru Armeni.

Prof. N. Iorga declar■:

„La vie chrétienne, européene, occidentale de la Cnmée,

1)F. Macler : op. eif., p. 351.

2) J. Keuilly, p. 192,

3) Macler, p, 352,
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comme-on le:sait, jusqu'en 1475.Grande et puissante
vie, domine- par toute -une-série de colonies jusqu'au Cau-
case.: Les y sont venus en partie de la Petite

Arménie,

:
mais en partie. aussi

"
nar. des

-
infiltrations

du

»
câté du: Caucase, a Cembalo (Symbalon), câ il y

avait

.
des. .Byzantins, â Sorgat... De toutes ces colo.

niesla vitalité atfluait -■ CafE■Î..Fondée sur une terre ap-

partenant aux Tatars, ■ la fin du XIILe siécle-la date ne

peut pas: étre:fixée de pluspr■s - elle eut bientét déj■ un

magnifique : développement...

.
Une province chrétienne,

presqu'un Etat chrétien mélant la base mongole: avec des

influences occidentales; et, au milieu aussi, une forte-vita-

lité arménienee".')
In anul 1403 g■sim la Caffa pe arhimandritvl Hagop

din Crimeea, autor mai multor lucr■ri.")
In anul 1443 g■sim în Crimeea pe Mâkârtitch Nagha■,

unul din poe■ii armeni cei mai însemna■i ai Evului mediu.")
În anul 1567 g■sim la Catfa pe Vârtanes S■rânke■i,

un poet de seam■?),
In 1604 g■sim la Caffa pe poetul Stepanos Tokate■i

(din Tokat) "*).
Armenii din Crimeea n'au avut numai nenum■ratele

lor biserici, mân■stiri ■i sate, ci ■i o■tirea lor proprie, cu

comandantul respectiv. -Este amintit istoria romantic■ ■i
tragic■ a comandantului Gabriel ■i a fiicei sale ■■u■an©).

Intr'un document cu data de 1455 Septembrie este

semnalat■ importan■a elementului armenesc din Crimeea:

„Il console e i massari di-Caffa chiedono la rimossione

del vescovo latino, monsignore Giacomo Campora, dalla
sua sede: ainto nel ricupero del castello di Lerici dei Se-

narega ; e narrano le cose accadute coi Turchi.
„Scitis enim terra ista populata esse in majori parte

ermenis qui sunt nobis fidelissimi et boni mercatores dantes

: 1) N. Iorga : Choses d'art arméniennes en Roumanie, p. 6.

2; P■j■■kian■ : Op. cit., p, 335.

3) Hrand Asadur : Op. cit., p. 78.

4) P■r. N. Akipian: Cei cinci cânt■re■i pribegi, p. 7.

5) P■r. N. Akinian: Op. cit., 124-126.

6) Sillitk (Raphael Patkanian): în revista „Por■", 1879, p. 143.
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cinitati magnum benefitium quoscotidie perturbare volebat
et cis incuare que non solita erant quod nulo modo per-

misimus" °).

IV. In diferite ora■e

Armenii, înainte de sosirea Ru■ilor, erau a■eza■i în

urm■toarele ora■e din Crimeea.

1. Catia - Teodosia.

Caffa este considerat■ drept capitala Armenilor din
Crimeea.

„Peninsula Crimeii e dominat■ -

spune N. Iorga -

de acel admirabil ora■ Caffa, care merit■ numele de „regina
tuturor ora■elor din Orient". E foarte strâns legat■ de noi,
fiindc■ a fost ap■rat■ împotriva Turcilor de solda■i mol-

doveni ■i munteni. Pu■in mai sus era cetatea Mangup, de

unde a venit una din so■iile lui ■tefan cel Mare. ■i ■tefan
a avut doi cumna■i cari au ap■rat ■i ei Caffa. Aceasta era,

în ce prive■te comer■ul, ■i un mare ora■ armenesc. Pe tot

■■rmul de Nord al M■rii Negre se întind colonii genovese
ca aceasta, în care Armenii joac■ un rol important: de la

Caucas pân■ la Cetatea-Alb■" ?).
Dup■ P■r. P■j■■kian■, acest ora■ l-au înflorit ■i l-au

m■rit Anio■ii cu cl■diri ■i locuitori. Intr'adev■r dup■ cuce-

rirea ora■ului Ani de c■tre Cearmaghan (1239) o. mare

mul■ime de Anio■i, fugi■i din Aksarai, auzind renumitul

Genovezilor, au p■r■sit în mass■ ■i aceast■ localitate, ■i
luptându.se cu T■tarii au venit ■i au locuit la Caffa ■i în

împrejurimi. Acolo s'au înmul■it ■i s'au înt■rit enorm,astfel
încât ar fi construit 100.000 de case ■i 1001 biserici, cum le

aveau în Ani. Prin marea lor contribu■ie, adus■ comer■ului,
■i prin fidelitatea lor în afaceri, au câ■tigat dragostea con-

sulilor genovezi, ■i au ajuns demnitari,-nakharari, cum

spune P■j■■kian■, - baroni ■i prin■i în 1330.

„Khanii t■tari înt■rindu.se îns■ în partea nordic■ a

Crimeiei, spune P■j■■kian■, au n■v■lit în 1344 la Sudagh
(Soldaia), ■i de atunci luau tribut anual de la Genovezi.

1) P. Amedeo Vigna: Coaice Diplomatice delle Colonie Tauro-

Liguri, 1, 1868, p. 365,

2) N. Iorga: Patru Conferin■i, p 21-22.

10
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Ace■tia au fost nevoi■i a înt■ri Sudaghul împotriva Kâpcea-
kilor, ■i au luat din mâna lor Balâclava (Simbolon) ■i Ta-

manul. Apoi s'au consf■tuit Armenii cu consulul [genovez]
■i au vrut s■ prelungeasc■ cetatea Caffei cu cheltuelile lor,
deoarece înmul■iser■ casele [lor] din afara cet■■ii. Deci

luând în■untru fort■rea■a Freng-Hisar au început a în-

conjura, din partea sudic■ a golfului, mun■ii, cu ziduri în-

t■rite, ajungând pân■ la partea nordic■ a golfului, unde'

era poarta Culé-Capu, ■i au ajuns pân■ la Isghelé-Cap■.
„■i spre a u■ura [sarcina lor] au decis ca fiecare prin■

s■ procure pietre dup■ puterea sa material■. ■i la hotarele

fiec■ruia s'au pus în zid memoriale despre numele [donatori]
lor. Acest obiceiu Armenii din Caffa l'au p■strat pân■ în

ultimul timp, la plata d■rilor înscriindu.se cu pietre dup■

puterea lor.

„Aceast■ fort■rea■■ a Armenilors'a construit cu pietre
lucrate, cu multe turnuri în stil gotic, fiecare turn departe
unul de altul cu 20, 40 ■i 60 ar■ini. Asupra zidului erau

inscrip■ii armene■ti, dup■ cum asupra celui din Freng.Hisar
semne genoveze.

„Am v■zut la muzeu inscrip■ia consulului Justinian, ■i
în alt■ parte statuia sfântului Gheorghe, care era pus■

asupra por■ii Atl■-Cap■.
„Deci por■ile marelui fort erau în num■r de 9: prima

poart■ dup■ Isghele Capu (Poarta Debarcaderului) se nu-

mea Balik-Cap■ (Poarta Pe■telui). II. Boiagi-Cap■ (Poarta
de Vopsitori). III, Orfa-Cap■ (Poarta din Mijloc). IV. Kii-

tchiik-Cap■ (Poarta Mic■). Ace■tia erau în partea m■rii.
Vârful din jos se numea Longea, unde pân■ ast■zi se v■d

turnuri ■i depozite, împreun■ ■i cu altele, ■i unde era podul
peste ■an■ul cel mare. Poarta a V.a se numea Ku/é-Capi■
(Poarta Turnului), VI. Yaghub-Cap■ (Poarta lui Yaghub).
VII. Kara» Yusuf-Cap■ (Poarta lui Kara-Yusuf). VIII. Aslangi-
Cap■ (Poarta lui Aslangi). IX. Tersané-Cap■ (Poarta Arse-
nalului) ■i lâng■ acestuia Ciuha-Isghelesi (Debarcaderul Pos-

tavului) unde fortul unindu-se cu Frengh-Hisar zidul s■u

se prelungea spre Isghelé-Capu. Afar■ de ace■tia mai erau

por■i mai mici sau ie■iri de torente numite Sel»Cap■ (Poarta
Toren■itor). î

„Se vede dup■ cele spuse mai sus c■ ora■ul Caffa po-
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geda dou■ forturi, primul Fort■rea■a Armenilor, iar cel■lalt

Freng-Hisar. La vârful fort■re■ei a Armenilor era Kulé-

Cap■, înt■rit cu diferite turnuri înalte ■i tari, - dup■ cum

se v■d din r■m■■i■ele ei, - cari a■ezate în largul muntelui

■i al m■rii, într'o lungime de o mil■, ajungea pân■ la vârful

ultimului turn, care mai r■mâne cu zidurile ei la vârful în-

chisoarei. Acest zid m■re■ avea de asemenea un mare ■an■,
construit în întregime de piatr■ ■i larg cu 25 pa■i.

„Freng.Hisar

-
este considerat fort intern ■i este con-

struit de Genovezi. Locuiau acolo numai Osmanlii. O parte
din zidurile lui mai exist■ ■i ast■zi").

In anul 1399 Antonius Marini guverna frumos Caffa.

Dar a început s■ creasc■ ■i puterea T■tarilor, care nu-l

l■sau în pace, ■i luau chiar d■ri de la toate locurile ale Ge-

novezilor. Iar la 1434, s'a înt■rit tribul Kerei ■i Khanullor,
Hagi-Kerei, s'a a■ezat la Bahce-serai. In 1475 Khanul t■tar

unindu-se cu Osmanlii au înconjurat Caffa prin mare ■i
prin uscat. Apoi au cucerit ■i au jefuit m■re■ul ora■, unde,
Ghedig-Ahmed Pa■a a nimicit într'o zi pe to■i prin■ii ■i
notabilii armeni, dup■ cum ne relateaz■ memorialul unui

Haismavurk (Martirolog) scris la Caffa ■i adus la Nahice-

van, fiind p■strat ast■zi la satul Nesveda?).
In memorialul unui manuscris din finele secolului al

XVIII-lea, scris la Nor-Nahicevan, se pomene■te de 24 bi-

serici armene la Caffa, Sf.ta Ana, Sf.ta Maria, S£ta In■l-

■are, Sf. Toros, Sf. Gheorghe, Sf. Arhanghel, Sf. Nicoghos
(Sf. Nicolae), Sf. Iacob, Sf.ta Cruce, Sf. Sarkis(Sf. Sergiu),
Sf. Lumin■torul, Sf.ta Inviere, Sf.ta Maria, Sf. Anton, Sf.

Nicoghos, Sf. Simeon, Cei patruzeci Sfin■i, Sf. Garabed,
Sf. Mercianus, Sf. Hovhannes(Sf. Ion), Sf. Axente, Sf. Hov-

hannes, Sf. ■tefan, Sf. Mina.

Memorialul mai ad■og■ c■ Armenii avuser■ la Caffa

45 de biserici, 29 în fort■rea■■, 16 afar■ din ziduri?).
P■r. P■j■■kian■ pomene■te ■i el 24 de biserici armene

la Caffa :

Sf. Sarkis (Sergiu) care posed■ inscrip■ii din anii 1366,

1) P■r. P■j■■kian■: op. cif., p. 332-4.

2) P■r, P■j■■kian■: op. cit., p, 335.

3) P■r. Kerope Ku■nerian : Istoria Armenilor din Crimeea, \895»

Vene■ia, p. 130-141.
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1449, 1496, 1530, 1581, ■i una mai recent■, din anul 1771,
data când s'a reparat biserica.

Sf. Arhanghel, posedând inscrip■ii din anii 1371, 1478,
1488, 1511, 1599.

Sf. Gheorg, cu inscrip■ii din anii 1442, 1479, 1499, 1587,
1686, 1771.

Sf. Toros cu inscrip■ii din anii 1458, 1459, 1551.

Sf-ta Maria cu inscrip■ii din anii 1413, 1472.

Cearkhapan cu inscrip■ii din anii 1628, 1647.

Sf-ta Ana, Sf-ta Inviere, Sf. Aaron, Sf. Hovhannes (lon),
Sf. Lusavoritch (Lumin■tor), Sf. Nicoghos (Nicolae), etc !).

Un autor italian vorbind despre Caffa scrie :

„Caffa, grande emporio di commercio fra I'.Oriente e

I'Occidente al tempo della presente storia, albergava entre

le sue mura uno cosi svariata quantit■ di popoli e razze,

che appena acco glie ai di nostri la moderna Bi-

sanzio, La forte maggioranza tuttavia doveva essere di ar-

meni: un due terzi farse della popolazione; tanto che il

censole e massari de 1455 scrivendo al Banco dissero :

Scitis enim terra ista populata esse in majori parte ermenis,

Néventi anni dopo, cioé all'epoca infausta della sua caduta,
n'era punto sminuito il numero e la variet■" ?).

2. Solgat (Surgat=Eskikhrim=Tolat-Garea-Careonopolis)

Unul din centrele armene■ti cele mai însemnate.

Erau aici dou■ biserici ale Armenilor, una, Sf. Ni■an,
cl■dit■ în 1338, ■i o alt■ Sf. Stepanos (St. ■tefan) din anul

1356 ?).
3. Akmesgid (Simieropol).

Unul din ora■ele principale din Crimeea unde ■edea
fiul cel mare al Khanului t■tar. La începutel secolului tre-

cut Armenii erau aici 40 de case, având ■i biserica lor de

piatr■ °).
4. Bahceserai.

In timpul khanilor t■tari num■rul Armenilor erau aici

1) P■r, P■j■■kian■: op. cif., p. 340-354.

2) Vigna : op. cit., p. 727.

3) P■j■■kian■; ep. cif., p. 324, 328.

4) P■j■■kian■: op. cit., p. 266-7.
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300 de case, cari aveau biserica lor cu hramul Sf.ta Maria.

La începutul secolului trecut nu r■m■seser■ decât 20 de

case!).
5. Gozlev (Eupatoria)

Mahalaua Armenilor se g■sea afar■ de cetate. Ei

aveau bicerica lor cu hramul Sf. Nicoghos (Sf. Nicolae)
ars■ de T■tari ■i recl■dit■ în 1817, când nu r■m■sese decât

90 case armene■ti. *)

6. Balâclava (Simbolon-Taurus Simbolo),

In timpul Genovezilor Armenii alc■tuiau unul din

elementele cet■■ii. Aveau ■i o bisericu■■, pref■cut■ deja în

ruin■ la începutul secolului trecut°).

7, Sudagh (Suidaia-Lugira-Soldaia).

Armenii erau aici o dat■ în num■r, trimi■i, se pare,

de c■tre Genovezi. dintre locuitorii armeni din Caffa, pentru
ap■rarea localit■■ii. Aveau ■i biserica lor cu hramul Sf.

Ghevorg (Sf. Gheorghe) *).

8. Armianski-Bazar.

In 1830 erau 60 de case armene■ti, în marea lor majo-
ritate mutate din Nahicevan. Au biserica lor cu hramul

Sf. Maria.

Majoritatea locuitorilor din localitate fiind Armeni

Ru■ii au numit.o Armianski-Bazar (Târg armenesc) °).

9. Yenicale (Partenion=Garga■a-Mermikion).

Ora■ la col■ul nordic al peninsulei Kerci, la gura M■rii

de Azov. Armenii au avut aici o biseric■ cu hramul Sf.

Iacob, dup■ cum o indic■ o inscrip■iune din anul 1223

(= 1774) °),
10, Kharasu (Kharasubazar-Kharabazar).

Armenii au avutaici biserica lor, cu hramul Sf. Axente,

1) P■r. P■j■■kian■: op. cit., p. 276-7.

2) P■r. P■j■■kian■: op. cif., p. 287.

3) P■r. P■j■■kian■: op. cif., p. 307, 309.

4) P■r. P■ja■kian■: op. cit., p. 318.

5) P■r. P■j■■kian■: op.cit., p. 241.

6) P■r. P■j■■kian■: op.cif., p. 372.
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care s'a ars în 1735, în timpul Khanului Mengli-Kerei,
când Ru■ii trecând prin Arabad, au ajuns la Kharasu ■i
au dat foc ora■ului. Erau atunci în ora■ 6000 case, 38 mos-

chei, 2 biserici a Armenilor ■i Grecilor. Frunta■ul armean

Tevani, intendentul moneteriei, a fost autorizat îns■ de

Khan s■ recl■deasc■ biserica ars■. Dup■ ce Armenii au

p■r■sit localitatea, T■tarii au transformat biserica în mos-

cheie pân■ la întoarcerea lor din Ecaterinoslav \).

11. Gazarat.

Or■■el compus de Armeni. In timpul Genovezilor

■edea aici un guvernator armean, având ■i o■tirea sa pro-

prie, întru ap■rarea ■inutului *).

12, Nah■ivan.,

Sat lâng■ Caffa, unde opriser■ un timp caravanele

armene■ti venind dela Aksarai la Caffa, ■i pe care au

numit.o Nah■ivan (-Nahicevan==primul popas)?).

%*
*

w

La 20 August 1777 când Armenii din Crimeea au fost

transfera■i, într'un num■r de 3000 case, o bun■ parte din

ei s'a a■ezat în regiunea Azovului, cl■dind acolo un ora■

nou, Nahicevan.

O mic■ parte, aproape 80 case, compus■ de Armeni

eatolici, s'a dus în regiunea Samarului, ■i a pus temelia

unui alt ora■, Ecaterinoslav, unde a ■i construit în 1761 o

biseric■ a lor, cu hramul Sf. Lumin■tor.

Tarina Ecaterina a conferit acestora mai multe pri-

vilegi, dintre cari ■i dreptul a avea o jurisdic■ie proprie.
In 1790 îns■ printr'e porunc■ împ■r■teasc■ s'au îna-

poiat iar■■i la Kharasu, bucurându.se de acelea■i privilegii
ca ■i la Ecaterinoslav, ■i au cl■dit în 1793 biserica lor, iar

în 1810 o alta într'un loc maipotrivit °).

1) P■r. P■j■■kian■: op. cif., p. 243.

2) P■r. P■j■■kian■: op. cif., p. 328.

3) P■r, P■j■■kian■: op. cii., p. 329; s■ nu confund■ cu ora■ul Nahi-

cevan de lâng■ Don.

4) P■j■■kian■:; op. cit., p. 248-249.
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V. Aportul cultural al Crimeîéi
Secolele XIV ■i XV sunt considerate cele mai însem-

nate în ce prive■te avântul cultural al Armenilor din Cri-

meea.

„L'époque oa les Arméniens, spune F. Macler, ont été

la plus florissante en Crimée fut de 1330 ■ 1475. De nom-

breux manuscrits furent executés (copiés et enluminés) â

cette époque. Des églises et des chapelles furent construi-

tes en grand nombre. De nombreuses stéles y furent sculp-
tées ?)".

Iar N. Iorga observ■ :

„Au momentde la grande diaspora arménienne, alors

que la vie de l'Arménie, qui s'était transportée des régions
caucasiennes

-
aux régions méditerranéennes,

-
remontait

vers le Nord et se dirigeait méme vers 'Ouest, oa se for-

maient les maisons arméniennes qu'on retrouve en Italie,
dans tant les villes, il y a eu le grand établissement armé-

nien, dont, viennent, certains manuscrits, ou s'est développé
Vart arménien pendant des d'années, celui de Caf-

fa en Crimée... Caffa a été une des plus belles villes de

la fin du moyen âge. Il y avait l■, sans doute, plus de

100.000 habitants... Sous les monticules de terre qui recou-

vrent V'ancienne ville il 'doit y avoir tout un art, et vous

(Arméniens) avez, sans doute, une part â cet art des é-

glises ensévelies"?).
Se ■tie c■ arta armeneasc■ a înflorit nu numai pe te-

renul propriu al ■■rii ci ■i în afara ei, în ■■rile unde po-

pula■ia armean■ a format întinse colonii. A■a e întâi Cri-

meea unde Armenii au ap■rut înc■ în sec. XI, fapt atestat

de inscrip■ia de pe o cruce din anul 1027. Colonia armean■

din Teodosia a ajuns, în secolul XIV, la cea mai mare în-

florire când începe ■i arta ei, odat■ cu pictorul Avak, care

a tr■it ■i lucrat în Crimeea. Avak era originar din Mo■ah-
biur fiind ucenic al cunoscutului înv■■at ■i scriitor bise-

ricesc Esai N■e■i... Cercetând lucr■rile sale Svirin ajunge
la concluzia c■ tr■s■tura de baz■ a operilor lui Avak o

constitue mi■carea de care sunt animate toate figurile o-

1) F. Macler: „Arménie et Crimée".

2) N. Iorga: Patru Conferin■i, p. 89.

aaa
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mene■ti - ele se mi■c■, gesticuleaz■, mi■carea lor se tran-

sform■ în dans, în exaltare. Avak e ■i portretist. A■a în

manuscrisul din anul 1358, el picteaz■, pe fila 410 ce cu-

prinde miniatura Na■terii Mântuitorului, în col■ul din

stânga pe paronul Surhatmi■ ■i so■ia lui  Beki-Hatun. In

întreaga activitate a lui Avak se vede influen■a ■colii cili-
ciene.

Un nume legat iar■■i de Crimeea este Grigor Sukia-

sian■. Cercetând una din miniaturile sale, Svirin observ■:
„miniaturile n'au fond, pictorul red■ destul de exact pro=

por■ia figurilor omene■ti, în majoritate îns■ lipsite de mi■-
care. Ins■ fa■a lor uime■te printr'o pictur■ fin■ ■i m■estrie
în modelare cum ■i o adânc■ expresivitate, având chiar

impresia unor fresce" ?).
Tot Crimeiei apar■ine ■i preotul Semen, tot din secolul

XIV, autor unei miniaturi „executate în peni■■ cu o deo-

sebit■ m■estrie", pictorul „fiind înzestrat cu o bogat■
fantezie".

Crimeea, dup■ cum se ■tie, a fost ■i locul de refugiu
pentru mul■i Cilicieni cari s'au refugiat din cauza invaziei

turce■ti dela mijiocul secolului XIV, Probabil c■ în Cri-

meea au ajuns, cu acest prilej ■i unele dintre manuscrisele

ciliciene imitate apoi de cele scrise în Crimeia.

La Biblioteca Na■ional■ din Paris Frédéric Macler?) a

constatat prezen■a mai multor manuscrise armene■ti scrise

în Crimeeaîn diferite epoci : Un Menolog ■i Martirolog scrise

la 1307 (No. 117); un Gan■aran (Tezaur) scris la 1380 la

Caffa de Markos (No. 80); Un Himnar scris la Caffa în

1428 de Cristostur (No. 81); Un ■aracan scris la Caffa în

1429 tot de Cristostur (No. 69); Un alt ■aracan scris la

Caffa în 1635 de c■tre Haciatur (No. 83); Un Jamacargatiun
scris la 1724 de c■tre Manuel la Caffa ; o Evanghelie, scris■

de c■tre Grigor, în... (No. 17), etc.

Macler unele din aceste manuscrise le consider■ ca

capod'opere.

1) Damian Bogdan: Ornamentele ■i miniaturile manuscriselor ar-

mene, (cu prilejul unui recent studiu al lui A. N. Svirin) 1941, p. 20-22,

2) F. Macler: op. cii.



I5■t
__

Tot a■a la Cameni■a era p■strat un Ceaslov, scris în

1349 la Sorgat cu mâna episcopului Stepanos. ?)
Vom men■iona în locul cuvenit acele manuscrise din

Crimeea care sunt p■strate la noi.

VI, Armenii din Crimeea ,în diaspora.

Se ■tie c■ începând din secolul al XII-lea a existat o

mic■ colonie armeneasc■ în Bizan■ organizat■ într'o comu-

nitate religioas■, ■i c■ la sinodul din 1307 Martie 19 în-

trunit la Sis, capitala Armeniei 'Ciliciene, a participat epis-
copul Armenilor din Constantinopol, Husik, iar la 1360 se

pomene■te de o biseric■ armeneasc■ la Constantinopol, Sf.

Sarkis ?). Dar primul nucleu propriu zis al Armenilor din

Constantinopol, sub sultanii otomani, l-a alc■tuit mica co-

Ionie armeneasc■ din Galata a Genovezilor. Intr'adev■r

biserica armeneasc■ din Galata este cl■dit■ chiar înaintea

c■derii Constantinopolului, mai întâi la 1391 de c■tre Koms

sau Komas, Armean din Caffa, cu hramul Sf. Grigore Lu-

min■torul, ■i apoi la 1433, când s'a reconstruit aceast■ bi-

seric■ de c■tre comercian■i armeni tot din Caffa °).
In anul 1475 când a cucerit Caffa dela: Genovezi,

Fatih Sultan Mehmed a adus de aici mul■i Armeni în ca-

pitala sa, fixându.i ca loc de a■ezare cartierul Salmatomrul,
în apropiere de Edirnée-Cap■*.

Armenii refugia■i din Crimeea fiind primul nucleu al

coloniei armene din Constantinopol s'au considerat ca or■-

■eni sau localnici.
In secolul al XIV.lea este pomenit■ o figur■ de vaz■,

_
Maghakia din Crimeea. N■scut la Caffa, a f■cut studiile

sale în mân■stirea Tathev din Armenia având ca dasc■l pe

marele înv■■at a timpului, Hovhannes Vorotne■i. Era din-

tr'o familie nobil■, ■i totu■i s'a renumit prin via■a sa aus-

ter■ ■i în■eleapt■, murind în 1384 °).

; 1) Ali■an : Cameni■a, p: 160.

2) P■r. Al. Balgian: /storia dogmei catolice la Armeni, p. 281,

3) P■r, H. Dashian: Catalogul manuscriseior armene■ti din Viena,
. 782.£

4) Hrand Asadur: Armenii din Constantinopol ■i patriarhiilor, în

„Anuarul Spitalului Armenesc", 1901, Constantinopol, p. 78.

5) Hrand Asadur: op. cit., p. 79.
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Una din figurile proeminente ale secolului al XVII-lea

fu Martiros Khrime■i (din Crimeea) sau Kefe■i (din Caffa);
ajuns patriarh la Constantinopol (1659-1660) ■i la Ierusa-

lim (1669-1670, 1671-1672, 1682-1683), a murit la 1683 în

Egipt ).
Om înv■■at, el este considerat ca unul din poe■ii ar-

meni ai secolului; a l■sat poeme ■i poezii satirice *).
Crimeea a dat ■i mari ierarhi pe scaunul arhiepisco-

pal din Lemberg; al II.lea arhiepiscop care a p■storit între

1611-1625 aceast■ eparhie, Mesrob, era din Caffa °).

VII, Dup■ marele exod.

Dup■ marele exod al Armenilor din Crimeea, cei

r■ma■i în acest district nu mai prezentau o importan■■

deosebit■ sub domina■ia turc■.

Aceasta se vede chiar din analele contimporane. Astfel

dela anul 1475 g■sim urm■toarele note:

„Anno 1475. - Caduta Caffa sctto il ferro ottomano,

gli abitanti suoi coi loro averi e famiglie trovaronsi alla

merc■ del feroce conquistatore. Vediamoil came adoprasse
la vittoria: certo da turco e fedele segugio del barbaro suo

principe, vale a dire, colla scaltrezza e la mala fede che

gli crano proprie, affine di assicurarsi il maggior bottino

possibile. Comincid dagli stranieri, e verso di essi tenne la

via piu spiccia: Valachi, Poloni, Russi, Giorgiani, Gher-

chessi, Zichi e ogn' altra nazione fuori che latini, furono

dapprima privati dei laro beni, pel valore di meglio che

ducento cinquanta mila ducati: e poi essi stessi in parte
venduti come schiavi, in parte caricati di catene. Cid nei

di 7 e 8 del mese. Ma il 9 e 10, i restanti abitatori di Caffa,
Latini, Armeni, Greci ed Ebrei doveltero rendere esatto

conto delle loro famiglie e facolt■ per potere stabilire, come

dicevasi, il teslatico, quale fu poi veramente imposto nei

prossimi giorni" *).

1) Ormanian: Azgapatum, II, p. 1970; Toma din Me■opa: Istoria

lui Lenglimur, Paris, 1860, p. 16.

2) Hrand Asadur: op. cit., p. 102-3; Calendarul patriarhatului
armean din Ierusalim, 1940, p. 218.

3) P■r. M. Bodurian : Martiros Khrime■i, 1923, Bucure■ti.
4) Ali■an: Cameni■a, p. VII.
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U'Ecyclopédie de slam noteaz■ în aceast■ privin■■:

„Sous la domination turque, Kafa (prononciation turque
Kefe) reut peu â peu aspect d'une ville musulmane,
quoique beaucoup d'églises chrétiennes restassent debout !).
La description la plus complete est de Dortelli d'Ascoli

1634, qui au commencement du 17.e siécle, avait passé plus
de dix années en Crimée; il y avait alors â Kafa 70 mos.

quées, 2 synagogues (l'une pour les Talmudistes, Vautre

pour les Caraites), 15 églises grecques, 28 arméniennes et

une seule catholique ?)-
Dup■ Bauplan, în 1660 existau 12 biserici grece■ti ■i

32 armene■ti.

„En 1771, Kafa fut occupé par les Russes pour la

premiére fois, mais c'est seulement en 1783 qu'il fut incor-

poré définitivement ■ lempire russe. D'apr■s le plus ancien

plan russe de la ville, il y avait alors 29 mosquées, 13

églises grecques-et 22 arméniennes, 813 maisons dont

694 turques ?).
Dup■ ocupa■iunea ruseasc■ elementul armenesca pierdut

înc■ mai mult însemn■tatea sa.

„La Crimée a perdu presque toute son industrie, spune

J. Reuilly, lors de 'émigration des Arménienset des Grecs*)",
■i ajut■ :

„La Crimée comptait autrefois plus de cinq cent mille

habitans. En 1778, les Grecs et les Arméniens, au nombre

d'environ trente mille, furent transplantés, par ordre de

Nimpératrice Cathérine, dans les steps, derriére la mer

d'Asof...* ").
„Str■mo■ii no■tri, spune un scriitor armean din Nahi-

cevan, pornind dela Crimeea n'au sosit imediat aci: au co-

lindat un timp în c■utarea unei localit■■i potrivite ; au stat

o iarn■ la Samar l■sând dup■ ei un mare num■r de mor-

minte. Tradi■ia spune c■ cei pleca■i din Crimeea erau în

1) P. Amedeo Vigna : Codice diplomatico..., III, 1879, p. 168.

2) Encyciopédie de Iistam, vol. II, p. 657

3) cf. Da■kevici în Cfenia vistor. obse. Nestora lietopisca, cartea 5.

4) Encyclopédie de Plstam, II, p. 658. f
5) JI Kg■mxz „Voyage en Crimée ei sur les bords de la mer /Noire pendant Vannée 1803..." Paris. 18©6, p. 188.

P
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num■r de 15.000, dintre cari n'au sosit la Nahicevan decât
7000 persoane" 1),

O alt■ noti■■ din secolul trecut spune :

„In anul 1772 când Ru■ii au ocupat ora■ul Caffa, nu

erau decât 3000 case armene■ti în întreaga Crimee. Ru■ii
dintre ace■tia au adus în Rusia aproape 1200 familii cari
ast■zi sunt a■ezate în regiunea din Nor-Nahicevan. De■i o

parte din ele s'a înapoiat în Crimeea ■i a locuit în ora■ul
Kharasu, totu■i num■rul Armenilor nu dep■■e■te acum (în
1844) în întreaga Crimee 900 case (4500 suflete) astfel re-

partizate : la Kharasu 300, la Caffa 150, la Solgat 150, la

G■zlev 100, la Akmegid 50, la Orkapu 60, în diferite o.

ra■e 402),
Dup■o statistic■ întocmit■ în 1863 din partea epar-

hiei armene din ?), num■rul Arme-

nilor în diferitele ora■e din Crimeea era de 4118, astfel

împ■r■it:
Simferopol 720 Orpazar 528

Eupatoria 80 Nogaiski 394

Bahceserai 25 Kerci 223

Teodosia 739-Kharasu 921

Sorgat 478..Yalta 10
Iar dup■ o statistic■ din anul 1902) num■rul Arme-

nilor din Crimeea ajungea la 8249; ei aveau în acest an 2

■coli la Simferopol (una a Armenilor catolici), 2 ■coli la

Kharasu Pazar (una a Armenilor catolici), câte o ■coal■ la

Eupatoria, Eski-Kh■r■m, Teodosia, Kerci,  Armeanski ■i
Melitopol ; num■rul înv■■■torilor era 29, iar cel al ■cola-
rilor 308.

VIII, Spre ■■rile române

Ss credea pân■ acum un timp, c■ vechea colonie ar-

mean■ din Moldova este întemeiat■ de coloni■ti armeni

veni■i din Polonia.

1) Idem : op. cit., p. 192.

2) Siilig (Raphael Patkanian): în revista <Por■e, 1879, Tiflis, p. 145.

3) [P■r. G. Aivazian]: Armenii din Crimeea, în revista „Pazmaveb",
1844, p. 174-5.

4) Hovhanes Ter Abrahamian: /storia Crimeei, p. 104.
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„Armenii din Caffa, spunea N. Iorga, treceau la Cra.

covia ■i Lemberg, odat■ cu întemeierea, la jum■tatea vea-

cului al XIV.lea, a acestor ora■e în Gali■ia anexat■ de
Casimir cel Mare, ■i de aci în Cameni■a, în Moldova, în

epoca intâielor începuturi ale principatului" *),
Ultimele cercet■ri au dovedit îns■ c■ aceast■ p■rere

nu era întemeiat■. Acum este un lucru cert c■ elementele

armene■ti ale Caffei au format baza dezvolt■rii a armeni-

mii din Moldova, ■i aceasta chiar mult mai înainte de în-

temeierea principatului.
Primele caravane ale lor au venit direct în Moldova,

■inut care ar fi cunoscut Armenilor de mult, f■r■ vreun

popas în alt■ parte.
N. Iorga a relatat însu■i c■ „cea d'intâiu încercare de

a face s■ patrund■ în p■r■ile ce vor fi moldovene■ti o i.

ni■iativ■ apusean■ e leg■tura din 1317 cu misionariatul

franciscan din Caffa... De acolo, îndat■, vor veni, dând

via■■ unor târguri ca al Siretului ■i al Sucevei... Armenii
cari aveau un mare centru na■ional, supt Genovezi, la

Caffa" *).
Tot N. Iorga a observat într'una din conferin■ele

sale din 1929:

„Caffa a déchu au XV-e siécle... Seulement, les-Ar.

méniens qui sont venus vers nous de Caffa, ne s'ont pas

fait au XV.e siécle; ils sont venus dâs le XIV.e -siécle,
avant la fondation du pays moldave. De sorte, que la

principauté a trouvé les Arméniens en Moldavie. Ce n

sont donc pas des colons qui eussent été attirés plus tard;
ils sont les fondateurs, dans le vrai sens du mot, dans le

sens d'une autonomie qui a été soumise ensuite â l'autorité

du prince".*) .

Iar mai la vale marele istoric spune mai precis :

„On se demande si cet établissement [des Arméniens
en Moldavie] n'est pas en relation avec la grande ligne de

commerce quis'est formée pendant ce XIV.e siécle entre

Cracovie, Lemberg - cette grande ville oii vous [Armée-
niens) conservez encore de nombreux éléments d'un glori-

1) Ziarul <M■■ak>, 1903. No. 6.

2) N. Iorga: O paralel■ Isioric■, 1912, p. 62-63,

3) N. Iorga: Istoria Românilor, III, p. 203-4.
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eux passé économique-et, plas tard, la Moldavie, si tou-

tes ces colonies ne se sont pas formées au moment ol

cette grande ligne de commerce a été prolongée ■ travers

ce qu'on appelait la Tartarie, la voie tatare de commerce.

„Je crois qu'il faut dire non. Ces Arméniens, qui se

sont établis en Moldavie, ne venaient pas de Lwow; il y

en a qui en sont descendus plus tard. Mais au commen-

cement un groupe est venu directement. Et voici la

raison pour laquelle je crois que Vétablissement est plus
ancien,

a

„D'abord, parceque la voie de commerce entre la Ga-

li■ie et Caffa ne date que du moment oa le roi Casimir de

Pologne a conquis la Galicie et a donné des priviléges
aux Allemands et aux Arméniens. Seulement, commele roi

Casimir a eu la Galicie vers 1340, comme la Moldavie s'est

formée presque â la méme époque, commeil y avait déj■
dans ce pays les Arméniens, et comme il ne suflisait pas

du privil■ge du roi pour avoir une voie de commerce ■

travers des pays déserts ou infestés par des ennemis, com.

me les Tatars, il faut admettre une passage en Moldavie

anterieur â la prosperité des grands établissements de Ga-

licie.

„Et il y a encore une raison, qui me parait absolu-
ment concluante. Les Arméniens de Moldavie portent ce-

pendant des noms roumains; il n'y a pas chez eux la moindre
trace d'influence polonaise ou ruthéne ; méme les bourgeois
de Moldavie dont les noms sont les plus concrets, les plus
pittoresques sent toujours des Arméniens. Il y a, par

exemple, un „Ochi albi"; il y en a un autre qui s'appelle
„Pruncul". Ce sont des sobriquets, adoptés par la personne

qui en avait été affublée. D'autres sobriquets viennent

d'une profession qu'ils ont exercée: „V■rzarul"...." 1).
In fine într'o lucrare mai recent■ tot N. Iorga spune:
„J'ai discuté la question s'il s'agit d'Arméniens venus

du Nord polonais, en rapport avec la voie de commerce

qui allait de Caffa en Galicie, ou le roi Casimir, restaura-

teur de la royauté polonaise, venait de créer deux grands
centres de commerce pour les rapports entre I'Europe cen-

1) N. Iorga; Patru conferin■i, p. 90
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trale germanique et I'Orient, Cracovie et IL-wow, ou bien

d'un passage direct, par un autre chemin quecelui.l■. J'en

arrive ■ croire qu'il y a eu, en outre de cette descente du

Nordgalicien, des pénétrations ayant suivi d'autres voies.

„En tout cas, vers 1330 il y avait déj■ des Arméniens ■

assez nombreux, et, comme la principauté de Moldavie a
'

été en réalité crée par la voie de commerce, ceux qui ont ,

suivi cette voie de commerce sont devenus des collabora- ,

teurs pour la création de VEtat national roumain en Mol-idavie" )),
Când în anul 1475 T■tarii ■i Turcii pun st■pâniri

Crimeea, un nou exod de refugia■i vin în mare num■r, în

Moldova, unde ■tefan cel Mare le face o cald■ primire ■i
îi colonizeaz■ în Suceava, Ia■i, Boto■ani, Foc■ani, Roman)),
■i în alte localit■■i unde erau a■ezat primele nuclee arme-

ne■ti, venite de demult.")
Este de notat c■ numai dup■ contopirea Armenilor

din Crimeeacu cei a■eza■i de demult, încep s■ se cl■deasc■

biserici armene■ti în diferite ora■e din Moldova: la Boto-

■ani în anul 1350, la Ia■i în anul 1395, la Hotin în anul

1480, la Suceava mân■stirea Hagigadar în anul 1512 ■i Sf.
Cruce în anul 1521, etc.

„Les Arméniens, - spune N. Iorga, -

venus de Ca-
ffa par la Galicie, ont fondé â Suceava, â Boto■ani, â Jassy,
â Roman, ces églises de pierre que fréquentent encore le
urs descendants". *)

■i acum în ce prive■te drumul cu care au venit Ar.
menii din Crimeea.

Nego■ul între Orient ■i Apus avea dou■ drumuri:
1) la Miaz■-noapte de Marea Neagr■ între Caffa ■i

Lemberg, pe care drum au mers Armenii de s'au a■ezat la

Lemberg.
2. la Miaz■-.zi de Marea Neagr■ ■i anume:

a) la început Lemberg - Dorohoi -Bârlad- Gala■i ■i
Lemberg - Cetatea Alb■ sau Chilia.

b) mai târziu Lemberg-Moldova-Silistra-Constan-
tinepol. Cel dintâiu drum se cheam■ drumul t■t■resc, de-

1) N. Iorga: Patru conferin■i, p. 92
2) N. Iorga: Choses dart. arméâleM'„%s en Roumanie, 1935, p. 7.
3) Wickenhauzer: îva, Wien, 1862, p. 68.
4) N. Iorga: Histoire des Roumains et de leur civilisation, Bucure■ti,

1922, p. 124,
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oarece ducea din Lemberg la T■tarii din Crimeea; cel de

al doilea, drumul moldovenesc; deoarece ducea prin Mol»

dova *)
„Tous les Arméniens.-spune N. Iorga, Sud-Est

européen-bien entendu pas ceux qui sont venus individu-

ellement au XVII-e et XVIIILe siécle, des ressortisants de

V'Empire ottoman, parlant aussi le turc, mais les parti-
cipants du premier exode-viennent de Caffa.

„Et par quel chemin eu lieu cette diaspora partant
de Caffa. Une seule est possible: celle par le port de

Moncastro (Cetatea-Alb■)... Cette place forte.... a encore

sa colonie arménienne, dont Vorigine doit étre trés ancienne

(on a trouvé méme des momnaies de rois dela Petite Ar-

ménie-Cilicie).
».. La voie de commerce entre la Gali■ie et Caffa

avait un embranchement vers Cetatea-Alb■. C'est de Caffa

que Lwow recut la plupart de ses colons arméniens... Su-

ceava en eut aussi de ces colons, par Cetatea-Alb■... ce fut

Suceava qui devint le point central dont essam■rent les
autres colonies ?)".

■i iat■ p■rerea d-lui Prof. V. B■n■■eanu în aceast■

privin■■:

„Ei (Armenii) se vor fi a■ezat în Gali■ia, poate în

grupuri mici la început, tot. mai mari în urm■, înc■ din

sec. XII sau chiar din sec. XI, care coincide cu marile ne-

norociri na■ionale ale Armenilor, în urma c■rora ei s'au

r■spândit în toat■ lumea. ■i dac■ Armenii au venit pe

aceste drumuri de caravane în Gali■ia, din secolul XII sau

XI, este logic s■ admitem, c■ din grupurile de Armeni, în-

dreptate pe drumul comercial genovez spre Europa cen-

tral■ ■i Polonia, s■ se fi desprins grupuri mici de Armeni,

oprindu se pe linia acestui drum în Moldova, chiar din

momentul primelor emigr■ri armene. ■i c■ a■a este, ne face

s■ credem ■i faptul c■ la începutul sec. XIV avem deja
colonii armene importante, chiar la Siret, Roman ■i Ia■i,
deci ora■e cari nu erau chiar pe linia rutei comerciale ?),

1) N. Iorga: Rela■iile comerciaie ale ■■rilor române cu Lembergul.
1) N. Iorga: Sur Vorigine des Arméniens de Moldavie, în „Handes

Amsorya", Viena, 1927, Noembrie-Decembrie, p. 909-910.
2) Vlad.B■n■■eanu: Armeniiîn istor la ■i via■a româneasc■, 1938,

p. 14 15.
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toate emigra■iunile armene■ti c■tre ■■rile române.

Amintim numai c■, oricare ar fi drumul lor de pri-
begie ■i penetrare, ori leg■turile lor anterioare, toate aceste

emigra■iuni au ca origin■, punctul lor de plecare, Ani, Ca-

pitala dinastiei armene a Bagratizilor.
„Trebue s■ se admit■, - spune N. Iorga,-c■ o larg■

parte din Armenii cari se întâlnesc mai târziu în Crimeea,
în Polonia ■i p■r■ile ruse■ti adause la dânsa ■i în Moldova

erau de obâr■ie mai veche.

„■i alte argumente sprijin■ aceast■ p■rere. [migran■ii
au vorbit totdeauna de Ani, ca patrie a lor, -Ani cea cu

„o mie ■i una" de biserici. Dar aceast■ veche Capital■ a

Armeniei Mari fu pr■dat■ ■i pustiit■ de Selgiucizi în veac.

al XIlea" ).

IX. Contactul secular între cele dou■ colonii

Comunit■■ile armene înfiin■ate astfel în diferite ora■e

ale Moldovei, au p■strat un timp îndelungat un contact

strâns cu cele din Crimeea. Acest contact a fost atât în

domeniul de nego■ cât în cel cultural.

Astfel este de notat c■ multe din manuscrisele p■strate
pân■ acum în bisericile armene■ti din România, sunt scrise

în Crimeea ■i aduse de acolo în ■■rile române.

Manuscrisul cel mai vechi aflat în aceste p■r■i ■i pro-

venind din Crimeea este o evanghelie scris■ în 1346 la

Sorgat, p■strat■ ast■zi la Ia■i.
Memorialul acestui manuscris spune:

„In -anul 795 (1346) în provincia Crimeea în capitala a-

cesteia Sorghat, sub obl■duirea Maicii Domnului ■i a Sfântului

Grigore Lumin■torul. In timpul catolicosului M■khitar ■i a

episcopului p■r■ii nordice Arhiepiscopul Stepanos, de mân■p■-
c■tosului diacon Chiracos, în luna August 15, spre slava de

to■i binecuvântatului în veci vecilor Christos. Amin. Rog pe to■i
lumina■ii cari ve■i întâlni aceast■ dumnezeasc■ evanghelie amin»

ti■i-v■ de prea cuviosul diacon Chiracos, pe p■rintele meu preotul
Carapet ■i de mama mea adormi■i întru Christos, de fratele
meupreotul Minas, ■i de so■ia mea Haiat adormit■ întru Christos,

1) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 60.

11
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deasemeni ■i pe preotul Grigor care ne-a procurat un exemplar" !)
In biserica din Ia■i este p■strat■ o Evanghelie scris■

în anul 1351 la Caffa ■i adus■ în anul 1451 la Ia■i.
Citim în memorial:

„...Dar s'a scris Sfânta Evanghelie în ora■ul de Dumnezeu

p■zit Caffa, sub umbra prea Sfintei Treimi, în timpul Patriar-

hului P. S. M■khitar (Catolicos din Ecimiadzin, 1341-1355),
în al Arhiep[iscopatului] P. S. Stepan ■i în timpul domniei lui

Doda; ■i am scris Evanghelia aceasta în anul Armenilor 800

(dela Christos 1351), eu p■c■tosul ■i nemernicul preot Carapet;
am împodobit aceast■ evanghelie cu mâna mea, pentru folosul

Diaconului Grigor ■i pentru amintirea p■rin■ilor lui, amin.

„Pomeni■i întru Christos pe cump■r■torii acestei evanghelii,
pe Umeg ■i pe Avac ■i pe p■rin■ii lor, pe bunicul Kho■ateh, pe

bunica Tagikhatun, pe str■bunul Umeg, pe [str■] bunica Var-

tedzo■, pe tat■l Varteres ■i pe mama Azchedighin, pe surorile

■nokor, pe Mia, pe Acer, pe Grigor, cu copiii lor, pe Dzahig
■i pe Dzangaziz cu copiii lor ■i cu toat■ familia lor, amin.

„Pomeni■i întru Christos pe r■posatul lor frate ■ukran,
care în vârst■ tân■r■ s'a s■vâr■it, ca floarea s'a scuturat ■i
ca iarba s'a uscat ■i a fost usturime mare ■i doliu nem■rginit
■i suspinuri, fr■■ilor ■i mamei lui,

„■i au cump■rat evanghelia aceasta din dreptul lor sânge

pentru amintirea fratelui lor ■ukran ■i pentru bucuria lui Grigor
Diaconul, fratele lor, întru amintirea p■rin■ilor lor, amin.

„Pomeni■i întru Christos ■i pe p■rin■ii no■tri pr. Movses,
pe mama mea Dira ■i pe bunicul meu M■b■rtici ■i pe bunica

mea, doamna ■nokor ■i pe to■i str■mo■ii mei ■i pe mine p■c■-
tosul ■i nevredniculpreot, fals religios Grigor, care am îndemnat

■i am f■cut s■ cumpere evanghelia aceasta întru amintirea ve■-

nic■ a sufletelor ■i a corpurilor celor vii ■i ale celor morti, ale

celor drep■i ■i ale p■c■to■ilor...
„Pomeni■i, deci, pe cei din urm■ cump■r■tori ai acestei

sfinte Evanghelii, pe Agop■a ■i pe frate-s■u Ariu■ (Leul) ■i
pe p■rin■ii lor, cari au cump■rat-o din dreapta pr.. munc■ ■i
au dat-o spre amintire la Ia■i, la [biserica cu hramul} Sfânta

N■sc■toare de Dimnezeu ■i nimeni s■ nu îndreazneasc■ a o

1) H. Dj. Siruni: Durea de scam■ a Expozi■iei art■ armecn■

din 1930.
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scoate de la Sfânta N■sc■toare de Dumnezeu, nici dintr'ai mei

■i nici dintre str■ini. ■i, dac■ cineva ar îndr■sni ■i, împotri-

vinda.se, ar ridica-o, acela partea crucificatorilor s■ o mo■te-
neasc■ ■i r■splata lui Corh ■i a lui Datan s■ primeasc■. S'a

scris în anul [erei armene] 900 (dela Christos 1451).
La biserica din Boto■ani este p■strat■ o evanghelie

scris■ în anul 1354 la Sorgat.
Memorialul spune:

„Scrisu-s'a aceasta în anul 803 (1354), în ■ara Crimeiei,
în capitala Sorgat, sub obl■durea Sfintei N■sc■toare pe scaunul

catolicasatului fiind M■khitar ■i episcop al ora■ului nostru Stepan,
de pana p■c■tosului ■i nemernicului Grigor Sukiasian din în-

demaul preotului Toros, care a primit aceast■ în urma nem■r»

ginitei sale dorin■i" *).
Tot la acest an, în 1354, este scris■ la Sorgat o evan-

ghelie, p■strat■ acum la biserica armeano.catolic■ din

Gheorgheni.
4Uaait manuscris p■strat la Ia■i, o „Via■■ a Sfin■ilor",

este scris la Caffa, de scribul Nicogaios, între anii 1633-1655.
-

284 Memorialul spune:}
J„S'a inceput acest monumentscris în marea capital■ Caffa

sub obl■duirea Sft. Sarkis (Sergiu) ■i al fiului acestuia Mar-

tiros., In timpul catolicosului Pilibos ■i a p■storilor provinciei
noastre preo■ii Haciatar ■t Grigor. Domnulnostru Iisus Christos

s■.i ocroteasc■ întru multi ani. Amin.

„Deasemeni pe impodobitoral ■i leg■torul■acestuia diaconul

Nigoghaios (Nicolae) care a muncit cu toat■ râvna pentru îm»

podobitul ■i legatul acestuia.

„Pomeni■i în fa■a lui Christos pe primitorul acestuia

Demir din Caffa care în vârsta sa tân■r■ s'a dus în ora■ul
Le■ilor pentru comer■ ■i a stat în ora■ul care se nume■te Ia■i
■i îmboln■vindu-se subit a fost pe pragul mor■ii, a f■cut testa-

ment ■i a trimes o scrisoare fratelui s■u, Hogea Hagop, spunând
ca s■ pun■ în memoria mea o „Via■a Sfin■ilor". în ora■ul Ia■i
la picioarele bisericei Sf. Grigore Lumin■torul.

„Murind Demir, Hogea Hagop a pxs s■ scrie aceast■

„Via■■ Sfin■ilor" punând ca amintire în ora■ul Ia■i sub obl■»

1) H. Dj. Siruni: Darea de seam■ a Expozi■iei de art■ armean■

din 1930
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duirea Sfântului Grigore Lumin■torul nostru: deci aceast■ carte

este amintire dela repozatului Demir din Caffa".

Data lipse■te. Se men■ioneaz■ numai c■ s'a scris în

zilele catolicosului Pilibos, care a p■storit între 1633-1655 ?).
Leg■turile între cele dou■ colonii s'au-p■strat ■i în

secolele cari au urmat.

In anul 1557 întâlnim la Suceava pe poetul V■rtanes.

N■scut în satul S■rnic din Siinik (Armenia), a pribegit mai

întâi în Polonia, de unde a trecut apoi la Suceava, r■m■-

nând aici mai mult timp ca preot. Pe urm■ a mers la Caffa,
fiind hirotonisit episcop pentru acest ora■. In timpul ■e-

derei sale la Suceava, a scris ■i poeme?).
Arhimandritul Mesrob din Caffa copiaz■ în 1609 la

Ia■i o „Interpretare a calendarului" p■strat■ la Vene■ia °).
Hazar din Papert (Armenia turceasc■), episcopul Su-

cevei între 1624-1631, unde a copiat ■i a împodobit mai

multe manuscrise, moare la Caffa în anul 1634°).
Tot a■a pictorul armean de renume mondial Hovhan-

nes Aiwazovski (1817-1900) n■scut în Teodosia, se trage
dintr'o familie armean■ din Moldova, Aiwas; bunicul s■u,

Constantin, din cauza unor divergen■e cu fra■ii s■i, p■r■-
se■te Moldova instalându.se în Teodosia.

Fratele marelui pictor, Arhiepiscopul Gabriel Aiwa-

zovski, a fost ■i el o figur■ proeminent■ în istoria contim-

poran■ a Armenilor ").

X. Intre cele dou■ dialecte

P■r. A. Aidinian, într'o magistral■ lucrare, consacrat■

studiului limbei armene moderne, examinând dialectele de

ast■zi, le împart■ în patru familii principale:
1. Dialectele Armeniei propriu zis■;

2. Dialectele Armenilor din Constantinopol ■i din

Asia Mic■;

1) H. Dj. Siruni: Darea de seam■ a Expozi■iei de art■ armean■

din 1930.

2) P■r. Nerses Akinian: Cinci poe■i pribegi, Viena, 1921, p. 3-53.

3) Ali■an : Cameni■a, p. 169.

4) Arhiep. Ardavazt Surmeyan: „Arhiepiscopul Hazar din Paperi*,
în revista „Gotchnag" din New-York.

5) Pr. Andreas Khârlakian: Via■a ■i activitatea pictorului Hovhannes

Anoazovski, în revista „Handes Amsorya", 1933.
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3. Dialectele Armenilor din Polonia ■i Ardeal.

4. Dialectele Armenilor din Astrahan ■i Persia, ca-

prinzând ■i cele vorbite dela Rusia pân■'n India °).
Construc■ia limbii care se vorbe■te în Crimeea sea-

mân■ mai mult cu cea vorbit■ de Armenii din Polonia ■i
din Ungaria. Deci se în■elege numai decât c■ ace■tia to■i
sunt veni■i odat■ dintr'o singur■ ■ar■. De exemplu, Arme-

nii din Crimeea pronun■■ sunetul e ca i").
Armenii moldoveni au întrebin■at acela■ dialect ca

cei din Crimeea, dialect care formeaz■ o ramur■ foarte

original■ între dialectele armene.

Afar■ de asta, g■sim ■i în vocabularui Armenilor din

Bucovina, Moldova ■i Ardeal, c■re to■i vorbesc acela■

dialect, multe cuvinte de origin■ t■tar■, aduse f■r■ îndoial■

dela Crimeea: bazrghian (comerciant), fabac (tutun), ginrum
(amend■), umi■-vil (a c■dea de acord), daiac (b■taie), hal■s-il

(a sc■pa), iorg■n (plapum■), karga (corb), djuiab (r■spuns),
hunar (inven■ie), du■man, adat (obiceiu), ba■h■■ (dar), s■hat

(ceas), zera (pentruc■), djuft (pereche), vekil, niat (scop),
musafir, ba■ka (altul), ghelur (venit), sermaia (capital), fez

(repede), mahana (pretéxt), hak (drept), khardj (cheltuial■),
hetch (deloc), mu■teri (client), po■oman (regret), kald-enal

(a gre■i), kolaiutin (u■urin■■), halal, dukian (magazin), acaret

(avere imobil■), ata (tat■), alai (întreg), gora (dup■), khonti-

kiar (suveran), hadir (gata), huzur (lini■tit), djahd (sfor■are),
hate (chiar), dard (durere), pe■a (meserie), pe■akiar (mese-
ria■), kurf (injurie), etc.

Apoi numirile pe care le-au purtat Armenii din Moldo-

va, dovedesc comunitatea originei lor cu aceea a celor din

Crimeea. Pomenim: Dovlat, Melic, Aslan, Karaka■, Sultan,
Aziz, Tamur, Sinan, S■rm■ca■, Safar, Gulaf, Cerkez, Kho■-
khabar, Ferhat, Agop■a, Khutlubei, Edilbei, ■adbei, ■ahim,
Ulubei, Atabei, Khatun■a.

Am scos din registrul de boteze al Bisericei Armene

din Suceava, urm■toarele nume b■rb■te■ti : Zanfir, Gaitan,
Gubar, Tuman ■i ca nume femeie■ti: Hatun, Hanum, Mu-

gal, Tufan, Zmrut, toate de origin■ t■tar■.

1) P■r. A. Aidinian: Gramatica, Viena, 1866, p. 166.

2) [P■r, G. Aivazian] : „Armenii din Crimeea", în revista „Pazma-
veb*, 1844, p. 175,
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La Boto■ani am notat urm■toarele nume de familie,
toate de origin■ t■tar■: Huluba■, Tvhdar, C■r■ml■u (din
Crimeea), Misir, Nazar, Dudak, Ciolac, Ciomac, Bagba■i,
Alaci, Tabacar.

La Armenii din Moldova g■sim întrebuin■ate ■i urm■-

toarele nume femeie■ti:
Sârma, Gudrat, Giilbahar, Yacut, Tuhdar.
Iar la cei din Ardeal sunt p■strate urm■toarele nume

de familie, tot de origin■ tatar■:

Aian, Malik, Melik, Allahverdi, Aivaz, Latif, Mvhel

Amira, Alaci, Nuridjav, Sefer, Bud:k, Sultan, Kbcent kier

Burnaz, Giil, Hiirmiiz, Kharib, Sarvkhan, Kutlubei, Ceau■,
Mirza, Peruz, Dobal (Topal), ■ahin, ■ahnazar, ■irin,
Ciomac, Tatar, Hudaverdi, etc. ).

__ Iar ca nume de Amira, Aslan, Edilbei,
Gulaf, Kaitan, Kircor■a, Maruf, Melic, Mughal, Peruz,
Sefer, Kutlubei, Dolvat, Djuhar, Feruz, Gulab, lacut, Kemal,
Melic, Sîrma, Zubal, etc.

XI. In secolul trecut

Infiin■area în 1862 a ■coalei armene Khalibian a f;.st
prilejul unui nou contact între cele dou■ colonii. Infiin■at
în Teodosia, colegiul Khalibian, a fost, în veacul trecut,

una din ■colile armene■ti cele mai renumite ■i a fost frec-

ventat nu numaide tineri din Rusia, ci ■i din peste hotare.

La deschiderea Colegiului au fost adu■i vreo 15 elevi

din Constantinopol, Trebizunda ■iMoldova?). La cortegiul
organizat cu prilejul inaugur■rii au participat ■i cei din

Moldova cu drapelul lor purtând inscrip■ia: „Soedinnaia
Kniajestva" *).

Chiar în primul an" g■sim la ■coal■ urm■torii elevi:

Avakian M■k■rtitch, M■serian (Khacinian) Khacik ■i-M■-

serian Martiros din Hânce■ti, Hovhannes Astva■atrians»
Carapet Ere■pohanian ■i Sarkis Marutian din Cetatea Alb■,

*,? 1) Szongott Kristofi : A magyarhoni Ormény czalcdok Genealo-

aja, Szamos■jv■rt, 1

2) Arhiep. Gabriel Aivazian: /storia Colegiului Khalibian, Tiflis.

1880, p. 223.

3) Idem, p. 125.
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Harutiun Muratian din Chi■in■u ■i David Balasanian din

Boto■ani.
Iar în lista absolven■ilor g■sim urm■toarele nume?):
Amasian Carapet (Chi■in■u), Astva■atrian Hovhan-

nes (Cetatea Alb■), Avakian M■k■rtici (Hânce■ti), Laza

rian Grigor (B■l■i), Khacinian Martiros (Hânce■ti), Khaci-

nian Khacik (Hânce■ti), Goilavian  Carapet (Boto■ani),
Manikonian Hovhannes (Ismail), Mamikonian Constantin

(Ismail), Hagopian Hagop (Boto■ani), Balasanian David (Bo-
to■ani), Parkhutarian Stepan (Chi■in■u), 'Ji■ulian Grigor

. (Boto■ani).
Unul dintre elevii cei mai str■luci■i ai colegiului a

fost David Balasan,

Tot în aceast■ epoc■ de înflorire a comunit■■ii arme-

ne din Teodosia, a ap■rut în acest ora■ vestita revist■

armean■ Aghavni, înfiin■a■■ la Paris în 1856 ■i mu-

tat■ în 1862 la Teodosia. Revista era r■spândit■ ■i în

Moldova, având ca reprezentan■i la Ia■i pe c■minarul Iacob

Buiucliu în 1856, pe Hovhan Karaka■ian în 1858 ■i pe ser-

darul Solomon Trancu în 1861, iar la Boto■ani pe Hagop
Manukian.

Printre abona■i din Moldova ai revistei pomenim c■-

minarul Khacik Karaka■ian, Gumu■ Karaka■ian, Hovhan

Karaka■ian, sp■tarul Isaia Trancu, Todora■ Trancu, ser-

darul Solomon Trancu, ■tefan Trancu, Hovhannes Trancu,
Khacik Babonikian, c■minarul Iacob-Buiucliu, pitarul
Lusik Sârmaka■ian, Efrem Maslimian, Pr. ■tefan ■i■tovlian,
■atrarul Nerses Biladurian, Donic Mosaian, Manuk Kesi-

mian, Hovhannes Kalustian, Melkiset Sarkisian, medelni-

cerul Grigore Popovici (Ia■i), Harutiun  Hovhannesian,

Khaciatur Kârâmlian, Mâgârditch Gabriel Ghazarian■, Ru.

pinian■ Khacik ■i Tateos (Bac■u), Carapet Khacikian, Kha-

cik Goilavian, comisul Khaceres Khacikian, paharnicul
Khacik Cerkezian, Harutiun Balasanian (Roman), arhitect

Melic (Bucure■ti), ■tefan Ciuntu, Donic Popovici (Gala■i),
Kricor_ Manukian ■i ■coala armean■ (Foc■ani), Gabriel A.

M■serian (Suceava), Gaspar Goilav, Khaceres Goilav,
Anton Goilav, Lusik Goilav, Gabriel H. M■serian, Hov

1) Idem, p. 385-388,
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hannes M■serian, Pr. Stepan Mihalcian, Harutiun Hago-
pian, Harutiun Buiucliu, Sahak Bolfosian, comisul Hov-

hannes Donic Taran, Boghos Bra■ovan, Teodor Trancu,
H. Ciomac (Boto■ani), Manuk Ciolakian (Hotin), ■coala
armean■, Pr. Ghevorg Marutian, Sarkis Cerkezian, Melcon

Astva■atrian, Teron Astva■atrian, Carapet Kurkgian (Ce-
tatea Alb■), Nikoghos Foc■anian■, Pr. Martiros Kâslalian

(Orhei), Carapet Arakelian, Boghos Avakian, Martiros Ia-

covici, Carapet Tateosian, ■coala armean■ (Hânce■ti), Gri-

gor Beroian, Martiros Tosunian, ■coala armean■, Pr.

Khaciatur Mirzaian, Carapet Goilav, Carapet Anu■ian,
Pr. Stepan Amasian, Avetis Honanian, Astva■atur Urfalian-

Carapet Muratian (Chi■in■u), Hovhannes Abramovici, Kha-

ciatur Gasparian, Donic Trancu, Boghos Safrazian, Pr.

Nâ■an Ter Nâ■anian, Hagop Derderian, Mananik Antiko-

vanian (B■l■i).
s

De asemenea în aceast■ mic■ perioad■ de înflorire,
Teodosia a avut ■i tipografia sa armean■, unde au v■zut

lumina zilei o seam■ de publica■iuni armene■ti, multe din

ele r■spândindu.se ■i în Moldova.

Printre c■r■ile tip■rite la Teodosia cit■m:

Aritmetica, de Arhim. Ambrosius Calfaian, 1860; Istoria

Sfstei Scripturi, de Arhim. Ambrosius Calfaian, 1860; Ar■ac
ai II-lea, tragedie în 5 acte, de Khoren Narbei, 1861; Geo-

grafia, de Arhim. Ambrosius Calfaian, 1861 ; Istoria Popoa-
relor vechi, de Alexandru Mazerov, traducere, 1861 ; Istoria

Evului mediu, de Alexandru Mazerov,traducere, 1861; Istoria

Vartanienilor a lui Eghi■e, 1861; Tezaurul Credin■ei, de Pr.

Barsegh Popovian■, 1862; Alafranca, comedie în 5 acte, de

Arhim. Khoren Calfaian, 1862; Dic■ionar de rime, de Arhim.

Khoren Calfaian, 1862 ; Vartenik, de Arhim. Khoren Calfaian,
1862; Via■a Sfin■ilor, de Pr. Barsegh Popovian■, 1863; Des-

crierea ora■ului Ani, de Hovhannes Ter-Abrahamian, 1863;

Dic■ionar turco-armean, de Arhim. Ambrosius Calfaian ; Istoria

din Crimeea, de Hovhannes Ter. Abrahamian, 1865 ; Geografia
de Hovhannes Galâstian, 1865 ; Istoria Armenilor, de Hovsep
Cerkezian■, etc.

XII. Convertire la catolicism

Nu putem s■ nu semnal■m faptul c■ Crimeea a v■zut
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■i ea încerc■rile misionarilor catolici în sânul Armenilor

spre a-i converti la catolicism.
;

Faptul nu era o excep■ie izolat■. In toate coloniile

armene■ti unde poporul a venit în contact cu lumea ca-

tolic■ aceste încerc■ri s'au întâmplat : în Cilicia, în Polonia,
în Ungaria, etc.

Contactul lor cu Genovezii au u■urat desigur misiunea

prela■ilor catolici s■-i câ■tige la legea lor.

In primul sfert al secolului XIV-lea Crimeea era deja
un centru de propagand■ catolic■!); bula lui Papa Ioan

XXII din 28 Martie 1318 vorbe■te de o episcopie la Caffa
ca un scaun de crea■iunea recent■ ?); la 26 Februarie 1322

Papa fixa hotarele acestei eparhie fixând ca puncte extreme:

Sarai, capitala T■tarilor la est ■i ora■ul bulgar Varna la

vest ?).
Tot atunci (în anul 1318) o mic■ parte a Armenilor

din Caffa erau converti■i deja la catolicism, supu■i epis-
copului catolic Jeronimus, pe când majoritatea apar■ineau
bisericii str■mo■e■ti*).

Primul episcop al Caffei fu c■lug■rul franciscan Je-

ronimus") care a primit imediat supunerea unor locuitori
armeni din Caffa °).

„În aceste timpuri, observ■ P■j■■kian■, a fost renumit■

na■ia noastr■ [armean■] nu numai în Crimeea, iar în multe

p■r■i, renumitul s■u ajungându.se pân■ în Europa. In anul

1318, Armenii din Caffa s'au unit cu Latinii, declarând în

fa■a episcopului latin c■ î■i consider■ cafiii sfintei biserici
catolice, declara■ie pe care a confirmat.o Papa Ioan XXII").

Apoi Papa Eugeniu a conferit prelatului armean al
Caffei rangul de episcop ■i dreptul de a sluji în mod liber
în toate ceremoniile religioase.

In 1437 ■edea la Caffa arhimandritul Sarghis, ca vicar

1) Heyde: Histoire du commerce du Levant, II, p. 172.

amr: Dépouiliement de Souarez, în „Archives de l'or. lat.", 1,
p. 208,

TT

3) Desimoni: Affi della Soc. Lig., XII, p. 583,

4) Balgi: Istoria Doctrinate catholicae inter Armenos, p. 88- 101.

5) Marcellino da Civezza: Storia della missioni francescane, III, p.
385-408.

6) Rainaldi, ad, an. 1318, No. 13, 1321, No. 13.

7) P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 334.
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al patriarhului armean Constantin, c■ruia a propus s■

trimit■ delega■i la conciliul din Floren■a spre a se uni cu

Latinii, Iar catolicosul l-a îns■rcinat pe el s■ se duc■ acolo

împreun■ cu al■i arhimandri■i, dup■ cum se vede dintr'o

pastoral■ a catolicosului.

Astfel a fost de fa■■jla conciliul din Floren■a din 1439,
doi delega■i, cari au semnat chiar în numele catolicosului,-
patriarhului suprem al bisericii armene,

-

■i au acceptat
unirea cu biserica catolic■. Sub deciziunile conciliului din

Floren■a nu figureaz■ decât semn■tura celor doi delega■i
din Caffa 1).

„L'union des Arméniens, spune N. Iorga, fut pro-

clamée ■ Sainte. Marie-Nouvelle, en présence du pape et

de soixante évéques, le 17 Novembre (1493). Eug■ne IV
confia a 'ambassadeur „Narses, Armenius Comes", des

instructions pour son peuple et pour „quelli della parte
d'India". Les Annales de Magno donnent une analyse de
ces instructions ?).

„La sinodul din Floren■a, citeaz■ în alt■ parte N.

Iorga, solia Armenilor, condus■ de „contele" Narses, se

întâlni cu a noastr■, ■i coloni■tii din Caffa încheiar■, pentru
ei ■i pentru ceilal■i, un act deosebit de Unire, care fu

depus, în forma latin■ ■i armean■, acolo la ei, în Caffa,
unde Genova spera s■ poat■ atrage ■i pe Patriarh, fiind

„mai bine ■i mult mai la îndemân■, decât în ■■rile necre-

dincio■ilor". Pe acel timp, în 1439, sosia la Genova - se

pare -

■i o solie deosebit■ a Armenilor r■ma■i acas■, cari

n■d■jduiau cu dreptate un ajutor din partea Apusenilor.
Darsolii dela Floren■a se înecar■ la întoarcere, ■i împreun■

cu patriarhul, majoritatea Armenilor r■mase în vechea

religie na■ional■" ?).
Nu intr■ în cadrul acestui studiu desvoltarea mi■c■rii

catolice în sânul Armenilor din Crimeea în secolele cari au

urmat.

H. DJ. SIRUNI

1) Balgi: Historia Doctrinale Catholicae inter Armenos, p. 88-101.

mf■îfga: Notes et Extraits pour servir les croisades, II, 1899,

9,p. 1

3) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 64.



LEGATURILE SECULARE

INTRE ARMENII DIN POLONIA

■I CEI DIN MOLDOVA

I

Origina comun■ a celor dou■ colonii

La mul■i autori domne■te p■rerea c■ Armenii au fost

invita■i în Polonia spre a sprijini pe un prin■ rus în lupta
sa cu Polonii.

Intr'adev■r, mul■i pomenesc c■ o parte din pribegii
din Ani, au trecut în anul 1062, în Polonia, invita■i fiind

de Teodor, fiul ducelui Dumitriu al Rusiei ro■ii, spre a.l

ajuta în r■zboiul s■u cu Polonezii ■i c■ Armenii, cari au

participat cu vitejie la lupte, s'au instalat la Kiew, care

era atunci scaunul Ducelui, ajungând la onoruri ■i dem-

nit■■i.
P■rintele P■j■■kian citeaz■ chiar decretul dat de c■tre

acest Teodor, în traducere armeneasc■:

„Iat■ din partea Marelui Duce Teodor, fiul lui Du-
mitriu c■tre Armenii din Na■ohaci,cari doresc s■ vie aici.

Ca s■ vii la ajutorul meu. Am s■ dau libertate pe trei ani.

Când veni■i la mine fiecare este liber de a trece unde vrea.

In anul 1062" 1).
Un autor polon Zachariasiewicz, ■i el ar fi v■zut fai-

mosul decret al lui Teodor. Numai c■ în textul rusesc n'a

g■sit data: iar data de 1062 din traducerea latin■ el o con-

sidera ca dat■ armean■, care corespunde cu anul 1613

(1062--551) ?).

1) P■ji■kian: „C■l■torie în Polonia...", p. 84-85.

° W _domose o Ormianach w Polsce, Lwow, 1842.
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Pe de alt■ parte misionarul Luigi Maria Pidou, din

veacul XVII-lea, vorbe■te, dup■ tradi■ia na■ional■, despre
emigrarea din Ani, despre primirea în Rusia, „acum vreo

700 de ani", ■i despre chemarea lor în ajutor de ducele

Teodoriu, fiul lui Dimitrie, care se lupta cu „supu■ii s■i

rebeli" !).
Ni se pare bizar■ aceast■ versiune. In primul rând

n'avem nicio indica■iune contimporan■. Cronicarii armeni

din secolele trecute nu fac nicio aluzie. Armenii de altfel

nu erau în stare de a veni în ajutorul cuiva. ■i Iorga este

tot de aceea■i p■rere:
„S'a vorbit mult, spune D.sa, de privilegiul ce Par fi

dat oaspe■ilor armeni un principe rus din veacul XIII-lea,
Teodor Dimitrievici de Kiew, la 1062, citându.se chiar con-

textul lui. Originalul n'a ie■it, îns■, la iveal■ ■i o p■trun-
dere a Armenilor pe acest timp în locuri a■a de îndep■rtate
■i cu o valoare comercial■ a■a de redus■ nu e de admis.

Stagiul în Crimeea t■tar■ e îns■ concluzia la care ducear.

gumenta■ia de mai sus" ?).
Intr'un studiu recent, un filolog armean, H. Zavrian,

pomenind înc■ odat■ legenda dup■ care în anul 1062 un

num■r de 20.000 lupt■tori armeniar fi venit în ajutorullui

Teodor Dimitrisvici, care lupta împotriva T■tarilor p■gâni,
observ■ c■ în genealogia prin■ilor ru■i nu exist■ nici un

Teodor Dimitrievici ?).
Intr'o lucrare recent■ am crezut s■ dovedesc c■ atât

Armenii din Moldova cât ■i cei din Polonia vin dintr'un

leagân comun,
- Crimeea, *) care fu primul popas al Ar-

menilor dup■ marele exod al lor din secolul XLlea.

II, Leg■turile seculare

Afar■ de comunitatea lor de origin■ aceste dou■

colonii armene din Moldova ■i din Polonia, au p■strat
leg■turi reciproce mai multe secole.

Este o gre■eal■ mult repetat■ aceea de a considera

1) N. Iorga: Studii ■i Documente, 1-11, p. p, 430-1, No, XXI.

2) N. Iorga : <O paralel■ istoric■», p. 61.

3) H. Zavrian în revista „Hairenik* vol. VII, No. 5, 1929, Martie,
Boston, p. 51. -

4) H. Dj. Siruni: „Armenia Maritima".
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colonia armean■ din Moldova, ca format■ din Armenii

veni■i din Polonia.

Armenimea din Moldova nu este o ramur■ a vechei

colonii armene din Polonia.

„Când Armenii, - spune P■j■■kian, - au p■r■sit în

anul 1064 pentru a doua oar■ patria lor, au pornit mai

întâiu „spre Moldova, ■i de acolo spre Polonia" )).
N. Iorga este tot de aceia■i p■rere:
„Ces Arméniens, - spune D.sa, - qui se sont établis

en Moldavie, ne venaiant pas de LwSw; il y en a eu qui
sont descendus plus tard. Mais au commencement un groupe

est venu directement" ?).
Apoi, Armenii din Moldova au trecut în mai multe

rânduri în ■■rile polone.
Maiîntâiu în secolul XI.lea, când pribegii au trecut

prin Moldova spre Polonia. Iar în secolele urm■toare

Armenii moldoveni au emigrat în repetate rânduri spre

ora■ele polone.
In anul 1476 sunt pomeni■i mai mul■i Armeni cu nume

t■tare ca Tolak, Ulubeiu, ■adbeiu, cari se mut■ dela Su-

ceava la Lemberg, dobândind acolo dreptul de cet■■enie
armean■ °).

H. Zavrian, care s'a ocupat de trecutul Armenilor din

Polonia, într'un studiu publicat recent spune:

„In secolul al XVI.lea popula■iile armene■ti din Polonia

se complectau cu Armenii veni■i din toate p■r■ile. Unii

veniau chiar din Armenia, al■ii din diferite colonii, din

Cilicia, din Persia, din Transcaucazia, din Rusia de Sud,
din Moldova, din Valachia. Cei cari veniau din Rusia de

Sud, din Moldova ■i Valachia, cari poate formau ■i majo-
ritatea, tr■ind mult timp în mijlocul T■tarilor, poate uitaser■

întrucâtva limba lor str■mo■easc■, mai ales c■ acolo duse.

ser■ o via■■ izolat■, cu foarte sl■be leg■turi cu centrele

culturale armene■ti" °).
Numaiaser■iunea c■ Armenii din Moldova arfi uitat

1) „C■l■torie în Polonia", p. 83.

2) N. Iorga: „Patru conferin■i", p. 91.

3) N. Iorga, Studii ■i Documente, XIII, p. 297-311.

4) H. Zavrian: <Colonia armean■ din Polonia ■i via■a ei intern■»
în Revista <Hairenik>», tom. VII, No. 5, p. 77, 1929, Martie, Boston.
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limba lor matern■, ni se pare c■ nu corespunde adev■rului.

Intr'un studiu am■nun■it despre dialectul Armenilor din

Moldova, am relatat c■ pân■ la sfâr■itul secolului trecut

dialectul armenesc a existat în multe din familiile arme»

ne■ti moldovene ■i chiar ast■zi el tr■ie■te în memoria

b■trânilor. (H. Dj. Siruni: „O privire asupra dialectului

Armenilor din România", în Rev. Hairenik, vol. VIII, No. 12,
1930 Oct., pp. 105-113, vol. IX, No. 1, 1930. Nov.. pp.

100-107).
Limba Armenilor-poloni veni■i din Crimeea, era pân■

în veacul XVII-lea un argot t■t■resc amestecat cu cuvinte

slave ■i armene■ti. Armenii cari venir■ în Polonia din ■■rile
române, f■r■ a trece prin Crimeea, p■straser■ limba armea-

n■. Dar ei nu întârzier■ de a utiliza limba polon■ în cores-

ponden■a lor comercial■ ■i privat■").

III. Afluen■ele în Moldova a Armenilor din Polonia.

Nu e mai pu■in adev■rat c■ Moldova, a primit în

sânul ei în mai multe rânduri, afluen■e de Armeni din Po-

lonia. Mai întâiu pentru faptul c■ Armenii din Polonia au

îndeplinit în repetate rânduri oficiul de intermediari între

Polonia ■i Moldova.

„In leg■turile Moldovenilor cu Polonii, - spune N.

Iorga, - Armenii, care-■i mânau pe la noi înc■ sub Alexan-

dru cel Bun" carele armene■ti", c■p■tar■ îndat■ ■i un rol

politic. de mijlocitori. Astfel prin servicii de t■lmaciu secret,

se ridic■ la boierie Vartic, care fu unul din marii boieri

ai lui Petru Rare■, precum fiul s■u, Iura■cu Varticovici,
st■tu lâng■ Domnii Moldovei din a doua jum■tate a vea-

cului XVI.lea"*").
N. Iorga pomene■te ■i de un alt mijlocitor:

„Sigismundal III.lea, regele Poloniei, trimite în Persia

pe Armeanul Sever Muratovici, care trece prin ■■rile noa-

stre, se îmbarc■ la Mangalia pentru Trapenzunt ■i se în-

toarce în 1602: el spusese ■ahului ■i despre „Voevodul
Muntean", „mare ■i puternic du■man al Sultanului", care

„a b■tut de mai multe ori pa■i ■i beglerbegi", etc?).

1) F. Macler : în „Revue des Etudes Arméniennes*, Paris, 1928.

2) N. Iorga; <0 paraiel■ istoric■", p. 04.

3) N. Iorga : „O paralel■ istoric■ , p. 66
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Cel mai renumit dintre ace■ti agen■i politici fu, îns■,
Petru Grigorovici, zis „Armin Peter"-

Ca ■i în Moldova, t■lmacii f■ceau carier■, ■i unul din
cei mai însemna■i agen■i diplomatici ai lui Mihaiu Viteazul
a fost Petru Grigorovici Armeanul, „Armin Peter", dela
care ni s'au p■strat scrieri ■i însemn■ri: el isc■lia în litere
str■bune. În sprijinirea lui Mihaiu, el se va fi gândit pu■in
■i la ■ara lui, c■ci se svonia în 1599, c■ pe urma înfrân-

gerilor turce■ti dela Dun■re, se mi■c■ Armenia Mare*!),
Despre acest Petre Grigorovici un istoric polon con-

sacr■ un pasagiu întreg").
„Este un om foarte enigmatic, înconjurat de mister,

pe care nu.l l■muresc nici documentele arhivelor civile.

El, dup■ cum se vede a fost un personagiu ilustru, un fel
de agent diplomatic sau financiar, care a avut leg■turi
foarte mari ■i în Apus ■i în Orient. A fost o figur■ cunos-

cut■ în palatele din Viena, Istambul ■i Var■ovia. Regele
Sigismund îl nume■te „servitorul s■u",împ■ratul Rodolf II

ca „■ambelan". Scrierile r■mase dup■ el adeveresc c■ el a

ucat în Orient un important rol politic. Despre el exist■

câteva însemn■ri r■zle■e în documentele arhivelor civile,
în anul 1616 ■i afar■ de acestea nu g■sim nimic despreel.

Grigorovici a fost împu■cat în Moldova în drum spre

Orient..Regele Sigismund III recomand■.magistra■ilor
Lwowului s■ confi■te în favoarea tezaurului toate averea

r■mas■ depe urma lui ■i în deosebi averea b■neasc■ ■i
obiectele scumpe care se g■seau în p■strarea diferitelor

persoane din Lwow ■i mai cu seam■ a lui Nicolae Han,
chievici, nepotul celui ucis, s■ le treac■ pe o list■ ■i s■ le
trimeat■ la palat tot prin acest Hanchievici.

„Administra■ia ora■ului împline■te ordinul regal, nu-

mind din partea sa doi reprezentan■i, pe P■■evti■ki ■i Sol■
cari invitând pe doi din notabilii Armenilor, pe Iacob Zah-
novici ■i Iva■cu Micolaevici, intr■ în casa locuit■ de Gri-

gorovici, casa de piatr■ a doamnei Bogdanovici, în dosul
bisrricei Dominicanilor. Acolo, f■r■ s■ ■in■ seam■ de pro-

testele sorei celui ucis, Roza Ivaniseva, deschide cuferele.

1) Hurmuzaki, XI), p. 453.

% 2) Wiadislav Lozinski: „Patryciat i miezezantovo", Vidanie 11,
LEWGw, 19125 p. D. 265-300:
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„Intr'un cuf■r se g■sesc leg■turi de hârtie, în care

erau multe scrisori ■i documente, cum, spre exemplu, un

decret de noble■■ pecetluit cu o ■tampil■ mare, dat de îm-

p■ratul Rudolf lui Petre Grigorovici ■i fratelui s■u: un

decret dat de Sigismund Batori c■tre Mihaiu, conferindu-i

principatul Moldovei; un decret semnat de cardinalul Ba-

tori, al c■rui con■inut nu e clar, câteva scrisori ■tampilate
adresate lui Constantin Moghil■, principele Moldovei■ilui

Nestor Ureche; poli■e de 5708 zlo■i date lui Grigorovici
de c■tre împ■ratul Rudolf la Praga, cu data de 1601, finele

lui August; o gr■mad■ de chitan■e date de casieria im-

perial■.
„..Afar■ de acestea se g■sesc multe obiecte pre■ioase,

portretele împ■ratului Rudolf ■i al principelui Moldovei

Mihail ■i portretul so■iei prin■ului Valahiei, împreun■ cu

Georgi Pa■a, etc.

„Ne lipsesc detaliile care ar putea s■ ne l■mureasc■

asupra vie■ii acestui om interesant ■i enigmatic. Se pot

g■si câteva explica■iuni vagi despre ÎIng■turile sale. cu

curtea imperial■ din Viena, numai în chitan■ele prezentate
de fiul lui Grigorovici în procesul de succesiune. Este ex-

trasul de cont al lui Petru Armeanul, ■ambelan al r■posa-
tului împ■rat Rudolf II, în care sunt pomenite sume foarte

mari. Se constat■ c■ Grigorovici a avut de primit dela îm-

p■ratul Rudolf II, 22.913 zlo■i, o sum■ colosal■ pentru tim-

purile de atunci".

Afar■ de ace■tia, sunt pomeni■i ■i al■i Armeni din

Polonia, ca mijlocitori politici, gra■ie c■rora leg■tura dintre

coloniile armene din Polonia ■i Moldova a r■mas strâns■

în sec. XV, XVI ■i XVII

„Leurs connaissance des langues et des pays étran-

gers,
- observ■ F. Macler, - fait qu'ils sont souvent

employés par les rois de Pologne comme ambassadeur:

Grégoire, envoyé en 1414 par Wladislas Jagellon comme

arbitre entre la Hongrie et la Turquie ; Jacques, Arménien

de Léopold, envoyé par Sigismund Auguste en Perse et

en Arabie; Muratowicz Sefer qui noue des relations di-

plomatiques entre la Perse et Sigismund III (1602); Nur-

kiewicz Jacques,ambassadeur d'Auguste II en Perse î

%Persa, dominicain de Cracovie, puis archévéque



177

en Arménie, est, en 1637, 'envoyé du chah Sefi â Wla-

dyslas IV ; Jean Sobieski, en 1696, envoie Simon Bedro-
sewicz a Etchmiadzin, etc. !)".

p cpr

IV. Rela■iuni comerciale între cele dou■ colonii

Leg■turile dintre Armenii din Polonia ■i Moldova se

nasc ■i din misiunea pe care ei au îndeplinit.o ca un element

comercial.

„Rolul acesta al Armenilor este mai accentuat începând
din sec. XIV, când Armenii din Caffa au utilizat ■inuturile
polone ■i moldave pentru comer■ul lor cu Apusul ■i au

trecut la Cracovia ■i Lemberg, odat■ cu întemeierea, la

jum■tatea veacului al XIV.lea a acestor ora■e în Gali■ia,
anexat■ de Cazimir cel Mare ■i de aici în Cameni■a, in

Moldova, în epoca întâielor începuturi ale principatelor"?).
Acest rol, Armenii din Caffa l-au îndeplinit cu mare

pricepere. Ei veneau dintr'un ■inut deja desvoltat din punct
de vedere comercial, din Crimeea Genovezilor, sub ale

c■ror auspicii, Armenii, - trecu■i în Crimeea în mass■, în

urma unei conven■iuni încheiate cu Genovezii ■i venind din

regiunile Astrahan ■i Khazan de pe Volga, unde nu

putuser■ suporta jugul t■t■resc, - popular■ p■r■ile pustii
ale Crimeiei, pe care le înflorir■ în scurt■ vreme, astfel

încât, cronicarii vremii d■deau Crimeiei denumirea de

„Armenia Maritim■".

De aici începe ■i rolul Moldovei ca factor comercial.

Trecea prin Moldova drumul comercial care lega
Apusul cu Orientul ■i Armenii care serveau de mijlocitori
comerciali între aceste dou■ lumi, au avut ca baza leg■tu.
rilor lor Moldova.

Intr'adev■r din punct de vedere comercial Moldova

prezenta avantagiul c■ se g■sia pe marele drum ale nego-

■uiu:, pe unde negustorii armeni puteau s■ desfac■ m■rfu-

rile lor ■i s■ cultive rela■iuni comerciale ■i economice cu

toate ■■rile învecinate.

Prof. Dr. I. N. Anghelescu în „Histoire Economique des

Roumains" (vol. I, Genéve, 1919) descriind na■terea ora■elor

1) F. Macler: Rapport sur une mission scientifique, 1927, p. 53.

2) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 62-63.

12



române, explic■ procesul de penetrare a comercian■ilor
armeni în Moldova (p. 241):

„Au XIV.e siécle la domination turque: s'étend et se

consolide dans toute 'Asie Mineure et commence ■ passer

en Europe. !l n'y avait plus de place pour Vactivité com.

merciale des

-
Arméniens en Orient, et pour ce motif, ils

emigr■rent dans deux directions: 1) vers la Méditerannée

et de l■ dans V'Archipel et sur la territoire grec, ou méme

plus loin en Occident, et 2) vers les câtes du Nord de la

mer Noire, dans la Crimée des Italiens, en Russie, en Po-

logne et ensuite en Moldavie".
„Les relations économiques, - spune Prof. N. Iorga,

- entre LwGw et le pays roumains voisins au Sud ne

datent que de la seconde moitié du XIV.e siécle et elles

ne viennet pas de la vitalité en progr■s des deux régions.
Elles ont été provoquées d'un câté par Métablissement des
colons germaniques en Galicie sous le r■gne et par la de-

cision de Casimir le Grand et des émigrés de la Petite

Arménie suivrent apr■s la destruction du royaume parles

Turcs et leur passage de Crimée vers 'Ouest polonais, -

et de V'autre, par la bande génoise qui se forma de Péra

jusqu'aux vallées du Caucase a partir de la fin XIV.e

siâcle" ?).
Leg■turile comerciale dintre Armenii din Polonia ■i

_

Moldova se mai înt■resc când Alexandru cel Bun (1400-
1432) ■i ■tefan cel Mare (1457-1504) oferir■, pentru des-
voltarea economic■ a ■■rii, mari înlesniri negustorilor armeni

(■i sa■i) din Polonia ca s■.i atrag■ în Moldova ■i când un

mare num■r de Armeni trecur■ în Moldova, instalându-se
în Suceava, Siret ■i Cern■u■i, cari devenir■ centre comerciale.

Rolul lor de mijlocitori comerciali dureaz■ ■i în se-

colele urm■toare; „dup■ ce Gali■ienii, Sa■ii, Chio■ii, Cretanii

p■r■sir■ rostul lor de mediatori comerciali între Apus ■i
R■s■rit, Armenii îl p■streaz■ ?),

e
lui

sk

În istoria comer■ului românesc au însemn■tatea lor ■i
„carele armene■ti""), cu cari se alc■tuiau caravanele de nego■,

1) N. Iorga: Choses d'Orient et de Roumanie, 1924, Bucarest, p. 79.

2) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 66.

3) B. P. Ha■deu : Arhiva istoric■, I, p. 131.



_

aro

în c■l■toriile lor dintre Apus ■i R■s■rit. Caravanele se for-

mau din mai multe care, spre a fi în num■r mai mare pe

drum, pentru securitatea lor.

Caravanele erau obligate s■ aibe caii lor proprii de

schimb în diferite localit■■i de pe drumal lor ; într'un timp
Domnii Moldovei au înfiin■at menzili în diferite puncte ale

■■rii, unde a■teptau în permanen■■ cai în num■r suficient,
disponibil caravanelor sosite.

S'au mai întemeiat, în diferite centre principale, cara-

vanseraii, pentru g■zduirea caravanelor sosite ■i unde: se

controla num■rul ■i povara lor ■i se percepeau taxele de

vam■.

V■zând c■ aceste caravanseraiuri nu sunt satisf■c■toare

pentru g■zduirea caravanelor, s'au înfiin■at în mai multe

localit■■i hanuri, despre cari g■sim multe note ■i însemn■ri

la diferi■i istorici români.

*
*

*

Polonia era punctul de plecare al caravanelor. De acolo

porneau cele destinate pentru R■s■rit, venind câteodat■ din

■inuturile cele mai îndep■rtate ale Europei, din Silezia,

Germania, etc. x

Istoricul polon Wladyslaw Lozinski, care în opera sa

istoric■ „Potrycyat i mieszezânstwo" (wow, 1902) consacr■

un întreg capitol Armenilor din Polonia (p. 265-306), vor-

be■te ■i despre caravanele armene■ti:

„■eful caravanei era totdeauna armean ■i se numea

carvanba■i. ■i fiindc■ caravana trecea prin ■inuturi apar■i-
nând regatului polon, carvanba■iul beneficia de drepturi
absolute asupra participan■ilor la caravan■, a■a cum un

c■pitan de vas se bucur■ de drepturi nelimitate asupra echi-

pajului ■i pasagerilor s■i, în largul m■rii. Autoritatea car-

vanba■ului avea un caracter oficial, fiindc■ în Turcia ■i
Polonia existau conven■iuni speciale, - asem■n■toarecapi-
tula■iunilor în vigoare actualmente în Orient, - dup■ care,

caravana trecând în provinciile turce■ti sau înapoindu-se
în Polonia, avea un caracter de exteritorialitate".

Vorbind despre drumul urmat de caravane, autorul

adaug■:

„Drumul dela Lemberg spre Stambul trecea prin linia

a■a numit■ a Valahiei (strada Luciacovscaia de ast■zi), iar
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în sec. al XVI-lea prin Gliniany, Zloczow, Skala, Trembowla,
Cameni■a-Podolsc, Hotin, Ia■i, Bazargic ■i Adrianopol ■i de
obiceiu se numea iendro-iegcino. Caravanele se compuneau
dintr'o serie enorm■ de care grele, furnizate de oameni a

c■ror ocupa■ie exclusiv■ era aceasta ■i cari în majoritate,
aveau câteva duzini de cai în grajdurile lor.

„C■r■u■ia sau afacerile de transport erau foarte des.
voltate la Lemberg ■i în alte ora■e. C■r■u■ii cari se anga-

jau. pentru c■l■torii lungi, erau de obiceiu oameni boga■i, de
o noble■■ incercat■ ■i integri, de o erudi■ie extraordinar■,
cunosc■tori a limbii ■i obiceiurilor din ■■rile prin care tre-

cea drumul care ducea spre R■s■rit. Rar se întâmpla ca ei

s■ p■r■seasc■ în drum, marfa ce li se încredin■a. E de no-

tat c■ li se d■dea de multe ori în primire bog■■ii imense".

Dup■istoricul polon „îndr■zneala ■i darul diplomatic
în■scut al Armenilor, nic■ieri nu se manifesta atât de tare

ca în c■l■toriile acestea spre Orient ■i în înapoierea reu■it■
■i "înc■rcat■ cu m■rfuri. Se întâmplau, îns■, ■i cazuri în ca-

re se sim■ea nevoia unuisprijin. Un astfel de sprijin consta

în c■l■toriile ambasadorilor poloni spre Turcia. Al■turarea

acestor ambasadori, era pentru comerciant nu numaiosi-

guran■■ în timpurile anormale, dar constituia ■i o afacere

rentabil■, c■ci ea îi asigura scutirea de taxe vamale".

Autorul polon ne relateaz■ cu aceast■ ocazie, cazul

urm■tor:

„Când în anul 1552, regele trimise la Inalta Poart■ pe

Ca■telian Be■ki, i se al■tur■ acestuia un întreg grup de

Armeni, spre a realiza un câ■tig mare, din scutirea de taxe,

le vamale. Iar în drum,i se alipir■ ambasadorului polon-
mul■i comercian■i armeni ■i de alte na■ionalit■■i, spre a

putea, sub auspiciile înaltului demnitar, s■ scape m■rfurile

lor de taxele vamale din Valahia, iar la Stambul de pl■■ile
ce se f■ceau pentru banii introdu■i".

Rolul Armenilor ca mijlocitori comerciali dureaz■

pân■ în sec. XVI; locul lor a fost ocupat pe încetul de

Greci ■i Evrei.

„Este ciudat îns■, spune B. P. Ha■deu (Binele Public,

1883) c■ preponderen■a comercial■ relativ■ a fiec■rei din

aceste trei neamuri, corespunde cu o epoc■ deosebit■, pre.

cis■ de tot, foarte caracteristic■ din istoria gintei române.
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Comerciul armean dureaz■ pân■ la 1600, period de glorie a

Românismului, comerciul grec dela 1600 pân■ la 1800, dou■

secole de gradat■ decaden■■, comerciul evreesc. dela 1800

■i pân■ când?"

Nu e mai pu■in adev■rat c■ ■i în sec. al XVIII-lea s'au

g■sit Armeni, cari s■ îndeplineasc■ rolul str■mo■ilor lor:

„Armenii (din Cetatea-Alb■) cari p■straser■ ■i în se-

colul al XVIII-lea în rândul l.iu sarcina de mijlocitori de

comer■ între Polonia ■i Principate, formau o colonie nume-

roas■, care se înmul■i înc■, sub guvernuldirect al Turcilor"!)
Alexandru Cel Bun, la 1407 Oct. 8, orândue■te comer-

■ul de import, export ■i de transport al negustorilor din
Gali■ia ■i din Podolia în Moldova ; documentul respectiv
prevede c■ „la Cern■u■i se va pl■ti de la un car armenesc

6 gro■i" °).
La 12 Iunie 1734 Constantin Nicolae Voevodface cu-

noscut negustorilor armeni din ■ara le■easc■ c■ nu au voie

a face nego■ de vite în Moldova?).
Cu data de 16 Iunie 1734 g■sim o înt■rire a privile-

giului Armenilor poloni, cari ■i o oamenii lor sunt scuti■i
de „h■rtii" ■i orice „angariii", dând numai „vama ■i corn■-

rit. pe boi de nego■ ■i pe alte vite, vaci, iar pe cai vor da

cuni■■, pe obiceiu"* *).
La 1737 Aprilie 14 Grigore Chica Vod■ avizeaz■ pe

starostele de Cern■u■i s■ nu supere pe negustorii armeni

din Jara Le■easc■ °).
La 1739 Aprilie 11 Grigore Ghica Vod■, Domnul Mol-

dovei, stabile■te ce d■ri vor pl■ti negustorii armeni din

Tara Le■easc■" °).
La 7 Aprilie 1742 se dispune scutirea Armenilor po-

1) N. Iorga: Chilia ■i Cetatea Alb■, p. 193, dup■ Papiu
Tesauru de monumenteistorice, 1864, vol. 1 p. 213 ■i Ferd. Bischoff :

Urkunden zur Ghes. der Armenier in Lemberg, în Arch. î, Ost, Geschichte,
XXXII,

2) B. P. H■■deu: Arhiva istoric■, 1, p. 131.

3) Ion Bianu: Catalogul Manuscriptelor Române■ti, 1907, Bucure■ti,
pag. 491.

4) N. Iorga: Studii ■i documente, V, p. 271-2.

5) Teodor Balan: Documente Bucdpinene, IV, p. 129.

6) N. Iorga: Studii ■i Documente, Il, p. 848.



loni de cai de olac ■i „de drum": „nici de pe la od■ile lor

nici din oile lor de conace nime s■ nu le ia, nici oi nici cai"!).
*

s *

C■l■torul polon Erasm Otwinowski, care a înso■it
solia lui Andrei Bzicki, castelan de Chelm,trimis în Turcia

de regele Sigismund-August, în jurnalul s■u de c■l■torie, cu

data de 1557 Iulie 19, pomene■te de carele armene■ti:

„Noaptea am fost la Ia■i. Alexandru Domnul Moldo.

vei a primit pe sol, dar mai întâiu a trebuit s■ a■tepte
mult■ vreme în fa■a cur■ii ■i era r■coare. Domnul nu l.a

poftit s■ ■eaz■. In aceea■ zi ni s'a trimis la gazd■ un bou

din partea Domnului, dar a doua zi au cerut înapoi pielea.
Amstat în tab■r■ lâng■ ora■ ■i erau acolo, a■teptând,
multe care armene■ti").

Acela■ c■l■tor polon Erasm Otwinowski descrie ■i în.

tâmpl■rile petrecute în timpul întoarcerei sale în Polonia
în toamna anului 1557. In notele sale de drum pomene■te
de neajunsurile îndurate 'de negustorii armeni, la trecerea
carelor lor din Moldova.

i

„Dormim noaptea la Prut într'un sat, unde vine la

noi vame■ul moldovenesc, cerând ca negustorii [armeni]
cari se ata■aser■ pe lâng■ solie s■ pl■teasc■ vama dela

Dun■re. Pentru aceasta St. Zolkiewski, tâlmaciul Nicolae

■i ceau■ul turcesc au fost trimi■i la domnul Alexandru

(oct. 4).
„V■zând solul c■ trebue s■ a■tepte mult■ vreme r■s.

punsul domnului în chestia v■mii, de■i to■i armenii îl ruga-
ser■ s■ a■tepte r■spunsul câteva zile aci pe socoteala lor,
nu a vrut s■ mai a■tepte ■i a ie■it foarte de vreme din

L■pu■na. V■zând aceasta armenii ■i în■elegând c■ le va fi

mai u■or împreun■cusolul, au alergat dup■ acesta cu carele...

Fratele Domnului, vame■ul, aducând vreo 40 de c■l■re■i a

pornit dup■ noi ■i ajungându-ne dup■ o mil■ ■i jum■tate,
ne.a intors înapoi; a oprit calul solului, spunându.i c■ trebue

s■ a■tepte în ora■ ve■ti dela Domn, prin acei cari fuseser■

trimi■i la dânsul. Deasemenea a oprit carele armenilor...
Dar deoarece eram în câmp, ne.a l■sat la satul Paszty ...

1) P. P. Panaitescu: C■l■tori poloni în ■■rile române, 1930, Bucu-

re■ti, p. 6-7.
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Sosind acolo, a l■sat deosebit carele armenilor ■i a poruncit
ca pe unii armeniis■.i lege, ca unii, ce au fugit de vam■...

Armenii, v■zând c■ solul nu spune nimic la aceasta, de■i
mai înainte niciodat■ nu pl■tiser■ vam■ când mergeau pe

lâng■ o solie, au dat 400 de taleri, rugând pe vame■s■ri pri-
measc■, ceace a f■cut cu greu, pentru c■ se cuvinea mai mult

pentru m■rfuri. Am r■mas acolo si Miercuri seara, pentruc■

armenii nu se în■elegeau cu vame■ii, cari voiau s■ le întoarc■

iar carele înapoi... In acea zi am trecut prin p■durea Bu-

covinei sub dealul ■i b■l■i (oct. 9)
„La Cameni■a ne vine r■spunsul dela Domn prin Zol$

kiewski c■ armenii nu trebuiaus■ pl■teasc■ vam■(oct. 13)*):

V. Amestecul Armenilor din Polonia în politica
româneasc■.

Credem nu f■r■ oarecare interes ■i relevarea ameste-

cului Armenilor din Polonia în intrigile politice din Ro-

mânia.

Wladyslaw Lozinski ne relateaz■ în lucrarea sa?) o

versiune foarte interesant■:

„Armenii din Lwow au avut o mare înclinare ■i pri-,
cepere "în organizarea intrigilor politice, cu deosebire în

orient. Schimb■rile dese ■i continue din principatele dun■-

rene, deschideau un vast teren de concuren■■ ■i specula■ii
periculoase. Armenii ajutau pe gospodarii (principii Mol-

dovei ■i Valahiei) s■ stea pe tronul lor nestatornic ■i
ceiace e mai important, în■l■au dese ori pe tron, pe candi-

da■ii lor. Pentru ei, aceasta era o afacere ca■i orice alt■

afacere comercial■, folositoare câteodat■, alt■dat■ nu, dup■

împrejur■ri.
i

„Gospodina Margarit Molignaia, v■duva gospodarului
Simeon (Simeon Movil■, domnul Moldovei, 1606-1607),

fugind peste grani■ele domniei sale, tr■ie■te aproape un an

la Lwow ■i acolo d■ ca împrumut 2000 de zlo■i lui Dona-
v acovici, luând drept z■log, casa acestuia din urm■.■i iat■
c■ deodat■, Armeanul Almas Jurkowicz, pune sechestru pe

sum■, sus■inând c■ el a în■l■at pe tron pe Gavril,. fiul lui

1) Idem, p. 8-9.

2) Patryeyat i mieszezanstwo, widanie 11, Lwow, 1902, p. 265-306.
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Moghil■ (Gavril Movil■, domnul Valahiei, 1616, 1618-1620)
■i pentru truda sa n'a primit nicio recompens■. Jurcovici

asigur■ c■ a cheltuit în mijlociu 10.000 de zlo■i, spre a c■-

p■ta tronul pentru Gavril. In cererea sa care este trecut■

în rândul afacerilor judiciare, Almas Jurkowicz, enum■r■

toate serviciile aduse de el ■i arat■ cum a putut s■ duc■

lucrul la un sfâr■it bun „cum maximaiacfura rerum juarum",
adic■ p■r■sind toate afacerile sale proprii ■i punându-■i
via■a în pericol. In anul 1614 el a adus scrisorile gospoda-
rei, la prietenii lui din Constantinopole ■i a depus acolo

mari sfor■■ri, spre a c■p■ta pentru Gavril tronul tat■lui

s■u. Pe urm■ s'a dus la Belgorod (Belgrad) ■i Buda (Buda-
pesta) la Aleco Pa■a, un bun prieten al gospodarului de-

cedat Moghil■. La înapoiere, pe drum, a îndurat multe su-

ferin■e ■i am■r■ciuni, pentruc■ a înc■put în mâinile gospo-
darului Tom■a, du■man al Moghile■tilor ■i a putut sc■pa
cu mare greutate, trecând la Semigradia ■i de acolo la

Stricov.

„În anul urm■tor, -se plânge Jurkowicz,-m'am dus
din nou la Aleco-Pa■a, la Buda ■i pe drum am dat de un

mare pericol, pentruc■ am venit la banul Humene (condu-
c■torul iubit al haiducilor din Simegradia) care dup■ asi-

gur■rile Moghile■tilor, trebuia s■-mi dea ajutor ■i protec■ie;
îns■ el m'a privs, m'a dus la Gabriel Sirpeni, la Târnovo,
unde m'au ■inut zece s■pt■mâni în lan■uri ■i de unde cu

mare greutate am putut s■ m■ duc la Lwowprin Cracovia.

„Silit de cerin■ele ■i promisiunile Gospodarei Moghil■
a treia oar■ m'am c■l■torit la Aleco Pa■a, prin Co■i■ ■i
Ghetvan, l'am dispus în favoarea candidaturei lui Gavril

■i punând via■a mea în pericol, am luat ■i am dus scrisorile
c■tre Inalta Poart■. Am reu■it s■ cap■t asigur■ri c■ Gavril
devine Gospodar, dac■ vine ■i se prezint■ personalla Inalta

Poart■. Aceast■ veste bun■ am comunicat.o printr'o scri-

soare Gospodarei Moghil■ ■i am trimis pentru Gavril pa-

■aport la ceau■ul Kara.Mehmed ■ila „■leahditch"-ul Samuel

Otwinowski. Gavril, cu autoriza■ia regelui Poloniei a venit

numaidecâtla Constantinopole, unde eu, Jurkowicz, doi ani

întregi l'am ajutat în afacerea urc■rii sale pe tron, asumând

personal multe comisioane ■i deplas■ri, precum o dat■ la

Chilia, la Skender Pa■a■i o alt■ dat■ în Polonia, la Doamna
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Moghil■. Deacolo, silit de rug■min■ile vii ale mamei pre-

tendentului tronului, m'am dus înc■ odat■ la Constantino-

pole, unde, în fine, cu mari sfor■■ri, am c■p■tat pentru
Gavril tronul Moldovei !).

p

* a

O cercetare despre familiile armene din Polonia, ne

procur■ putin■a de a l■muri ■i legenda lui Serpega, cel pu■in
origina acestei persoane.

Serpega este o figur■ cam legendar■.
La început prigoana lui ■tefan Rare■ din anul 1551

împotriva Armenilor fu pus■ pe seama armencei Serpega,
care, convertit■ la religia greac■, ar fi instigat pe vod■, cu

care convie■uia, s■ persecute pe fo■tii ei coreligionari, spre

a-i sili s■-i urmeze pilda.
Aser■iunea aceasta, sus■inut■ în anul 1865 de Ha■deu,

într'un articol scris la repezeal■ ■i mai mult din memorie

pentru ziarul „Tribuna Român■" a fost corectat■ în anul

1868 chiar de Ha■deu, care, dup■ ce a cercetat mai multe

documente originale, a stabilit p■n■ la eviden■■ c■

armeanca Serpega nu era amantalui ■tefan Rare■ (1551-52)
ci a lui ■tef■ni■■ Vod■, a lui ■tefan cel Tân■r (1517-27)
■i nu s'a dovedit, prin urmare, c■ aceast■ Serpega devenit■

ortodox■ fanatic■ ar fi conceput pentru fo■tii s■i coreligio-
nari o ur■ grozav■ ■i ar fi urzit în contra lor cea mai crud■

din prigoniri, pentru simplul motiv c■ amantul ei ■tefan
cel Tân■r, nu e acuzat de istorie c'ar fi prigonit vre-odat■

pe Armeni.

Acum se crede c■ Serpega ar fi numele so■ului femeii
cu care tr■ia ■tef■ni■■ Vod■ ■i dela care el a avut pe Ion

cel Cumplit.
„Vod■ ■tef■ni■■ avu cu o Armeanc■ pe acel care era

s■ fie Ion Vod■ cel Cumplit"*?).
Ad■og■m aici c■ patru Armeni Serpegi, s'au ivit ca

pretenden■i la tronul Moldovei dup■ moartealui Ion Vod■:
Garabed care sub numele de Ion Potcoav■ sau Ion Cre■ul
a domnit în anul 1577, Alexandru, Constantin ■i Petru,cei
trei dintâi fii ai mumei lui Ion Vod■, n■scu■i din c■s■toria

1) H. Zavrian: în revista „Hairenik" anul VII, 1929, No. 10, p. 97-99,

2) N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 64.
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ei legitim■ cu Armeanul Serpega ■i cel din urm■ nepot al

ei prin fiul s■u Alexandru !).
Or, numele Serpega nu este un nume armenesc de

botez, - cum au crezut unii, f■când confuzie cu S■rpuhi
sau Surpic, ci este un nume de familie.

Cercetând pe cronicarii cari au vorbit despre Armenii

din Polonia, am observat existen■a unei familii cunoscut■

sub numele Seripcov, Serebkovicz, etc.

Se vorbe■te de o domni■oar■ cu numele de Anu■,
fiica banului Seripcov, care „este cu totul înconjurat■ de

aur; în toaleta ei g■sim ■tofe lucrate cu aur, gulere de

aur, „nuchramy" de aur ■i c■m■■i ■esute de aur"").
Wladyslaw Lozinski pomene■te de un Armean David

Serebcovici care în anul 1595, înmâneaz■ înaintea tribuna-

lului din Lemberg, Gospodarului (Voevodul) Aron Vod■

diferite chitan■e, una de 100.000 asprii, alta de 668 zio■i de

aur, o alta de 3.357 taleri ■i înc■ una de 8.000 taleri ad■o-

gând : „Armenii din Lwow au jucat un mare rol în urcarea

■i coborârea gospodarilor moldavi pe tron ■i au ajutat
mult, b■ne■te, pe gospodarii cari sim■iau totdeauna mult■

nevoie de

Tot acela■ autor spune c■ în secolul XVII ■efii de

caravane au fost din familia Serebkovicz ■i adaog■ „ca

misiunea ■efilor de caravane (carvanba■i) a fost foarte di-

ficil■ ■i puteau s'o îndeplineasc■ numai Armenii, care

cuno■teau datinele ■i st■rile din Orient, posedau limbile

turc■ ■i orientale, cuno■teau limba polon■ ■i adeseori ■i
limba levantin■.italian■, aceia „lingua franca", f■r■ de care

nu se putea s■ se între■ie în Orient. ■i r■spunderea ■efului
de caravan■ era prea mare, pentruc■ el era capul unei

expedi■ii con■inând averi colosale".

% *
w

Cercetând diferite studii despre Armenii din Polonia,
mi-am dat seama c■ Armenii din Polonia au g■zduit de
multe ori pe gospodarii (Voevozii) Moldovei■i pe so■iile lor

1) Xenopol: /storia Românilor, III, p. 124-126,

2) H. Zavrian : în revista „Hairenik", vol. VII, No. 11, Boston, 1929,

p. 129, dup■ Acta Judiciaria Armenorum, 1591, 1595.

3) Lozinski: op. cif.
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Wladyslaw Lozinski pomene■te de un Armean cu nu-

mele de Bogdan Donawakowicz, care: „a dat g■zduire în lo-

cuin■a sa Doamnei Moghil■, fixând în contract:" subsol

pentru c■i, unde se poate folosi întotdeauna de ap■, o odaie

mare la primul etaj ■i deasupra acesteia o alt■ odae mare

zugr■vit■ ■i afar■ de asta od■i pentru servitori ■i dou■ bu-

c■t■rii, mic■ ■i mare, din partea str■zii ruse■ti". Contractul

ad■og■: „■i dac■ c■s■toria fiului ei va avea loc, atunci Do-

mnia Sa este datoare de a cur■■a întreaga locuin■■ în dou■

s■pt■mâni."
Este interesant de a pomeni aici c■ so■ia lui Irimia

Moghil■, domnul Moldovei (1598-1606) a fost, - dup■

V. A. Urechie, - armeanc■ din familia Ciomortan, iar o

fiic■ de-a lor a fost so■ia lui Miron Costin, cronicarul; o

alt■ fiic■, Maria Moghil■, a fost so■ia lui Potocky, din ca-

re se trage arhiducele Ferdinand de Austria.

Despre Elisaveta Ciomortan, so■ia lui Irimia, - zice

N. Iorga, - c'a fost din ■ara ungureasc■, c■ era o femeie

cumplit■ ce se amesteca în toate treburile, intrigile ■i peri-
pe■iile domniei b■rbatului s■u ■i nu s'a dat înapoi nici dela

crim■, dup■ ce norocul Moghile■tilor se stinse în conflictul

cu Turcii ■i ceilal■i vecini. Turcii au prins-o pe Elisaveta

■i atunci trufa■a doamn■ suferi cea mai mare ru■ine din

partea lor ; de jale, î■i desfâ■cu p■rul, închinându.l mân■stirei

Sucevi■a unde se v■d ■i ast■zi dou■ ■uvi■e castanii, lungi
de o palm■ ■i jum■tate, împletite în deosebi, legate cu fir

de sârm■ de argint. In robia Turcilor, umilita Doamn■ muri,

dup■ ce a c■zut dup■ un ag■ turc, precum poveste■te
Miron Costin. Familia Botuschan din Suceava p■streaz■

înc■, un inel cu steaua familiei Ciomortan, din care se

coboar■ ea °.
In ce prive■te pe g■zduitorul Bogdan Donavacovici,

■i el nu este necunoscut istoricilor români.

„Juca pe atunci (pe la sfâr■itul secolului al XVI.lea)
rolul de mare negustor ■i Bogdan Armeanul, probabil Bog-
dan Donavac, sau Donavacovici, fiu al lui Dr■gan om

domnesc ■i fugar din Suceava la Lemberg, pe vremea ase-

dierii lui Despot în cetate, despre care ni se vorbe■te

1) Grigore Goilav: Bisericile armene..., p. 10
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vila" 1).

„Bogdan avea o cas■ în strada cea mare armeneasc■,
între b■trânul Avram ■i Ion Nizkicka, o vie între eona-

■ionalii Simion ■i Franc■a, loc de bol■i, la „începutul bol■i-
lor mân■stirii armene■ti, p■■uni în izlazul Armenilor, vii

la Cotnari lâng■ ale Armeanului Vârlam, r■pite de Petru

■chiopul, pentru e le vinde pe 12 mii de asprii, vame■ului
grec Sima Vorsi*.

Familia Donavac sau Donavacovici, nu este necunos-

cut■ nici în treburile armene■ti.
Intr'adev■r Mân■stirea Hagigadar din Suceava este zi-

dit■ la 1512 sub Voevodul Bogdan Chiorul (1494-1517) de

Dr■gan Donavac. Acest Dr■gan trebuia s■ fie tat■l sau

bunicul lui Bogdan Donavacovici, pomenit mai sus.

O noti■■ din anul 1578, într'un memorial al unei e-

vanghelii, este pomenit Donavac din Suceava, ca primito-
rul c■r■ii sfinte.

La 10 Martie 1707 testa avutul Armeanul din Lemberg
Dominicu Bogdanowicz 300 delei Ie■e■ti pentru restaurarea

bisericei armene S-fta Maria Hagigadar zidit■ de str■mo■ul
s■u Dr■gan Donavac, deoarece biserica suferise de desele
încursiuni inamice?).

„In zilele cele grele ale anului 1563 - spune D. Dan-

fugise cunoscutul armean Dr■gan Donavacdin Suceavaîn ■ara
le■easc■ ■i se stabilise în Lemberg. Voievozii ■■rii confiscar■

întreaga ■i întinsa lui proprietate de fâna■e, vii, pris■ci, case

■i p■mânturi, ce le poseda mai ales în I■cani, lâng■ biserica
ortodox■ a Maicii Domnului.

Dup■ moartea lui Dr■gan îns■ îi veni fiul Bogdan în

Moldova ■i aduse cerere pentru reîntoarcerea'propriet■■ii
p■rinte■ti înaintea lui Ieremia Movil■ Vod■ cu martori

b■trâni, români ■i armeni, ■i numitul voievod îi întoarce ■i
înt■ri mo■ia p■rinteasc■ cu documentul din 22 Ianuarie

1597")

1) N. Iorga : O paralel■ istoric■, p. 65,

2) Baracz: Zywoty..., p. 81

3) D. Dan : Armenii orientali în Bucovina, p. 17.
===>
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VI. Armenii moldoveni ca întemeietori de ora■e polone

Uneori Armenii moldoveni fur■ invita■i chiar de c■tre

autorit■■ile polone.
"

In anul 1670, când prin■ul Andreas Poto■ki întemeiaz■

ora■ul Stanislav, invit■ ■i pe Armenii din Moldova ■i Tran-

silvania s■ se duc■ s■ înfloreasc■ ora■ul,
Grigore Goilav descriind ora■ele înfiin■ate de Armeni

în afar■ de patria lor, spune:

„Un alt ora■ în Gali■ia a c■rui întemeiere de c■tre

Armenieste tot atât de documentat, este Stanislau, -unde,
cu toate c■ acest ora■ este de origin■ mai recent■, nici nu

se mai g■sesc Armeni.

„La 1654, pe când în Moldova domnea Gheorghe ■te-
fan Voevod (1653-1658) ■i din pricina invaziunilor Caza-

cilor încetase orice nego■, Stanislaus Revera Potocky a h■-

r■zit p■mântul satului Zablocie (azi Zablotov, = dincolo

de mla■tini) pentru alc■tuirea unui târg, c■ruia i-a dat nu-

mele s■u ■i a invitat pe Armeni s■ se a■eze acolo, au ■i
venit o mul■ime din Moldova ■i Transilvania, s'au a■ezat

■i au atras în curând tot nego■ul de vite al Moldovei

spre el*!).
Iat■ ce spune P■r. P■j■■kian■ în notele sale de drum:

„Dup■ ce am parcurs diferite sate ale Le■ilor am ajuns
la Stanislav, la frumoasa ■i înflorita capital■ a provinciei
Pocu■ia, construit■ într'o câmpie întins■, departe cu 15 mile

de Lemberg. Aici au locuit Armenii anio■i când prin■ul
polon Andreas Potocki a întemeiat acest ora■ în anul 1670

invitând aici Armeni din Moldova ■i din Ungaria spre a

înflori ora■ul cu comer■. De aceia a cl■dit pentru dân■ii
cu cheltuiala sa o biseric■ frumoas■ din lemn. Iar ei au

umplutlocalitatea cu multe cl■diri ■i au f■cut.o renumit■

ca centru comercial").

Geograful Ingigian scrie despre Stanislav: „Num■rul
locuitorilor ajunge la 3500, dintre cari 415 Armeni, restul

fiind Le■i, Ru■i, Germani, ■i mai mult decât to■i Evrei,
cu sinagoga lor în piatr■. Ora■ul fu întemeiat în 1670 de

c■tre prin■ul Stanislavos din familia nobililor Potocki, care

1) Gr. Goilav : Armenii ca întemeietori de- ora■e, 1909, p. 8.

2) P■r, M. P■j■■kian■: O c■l■torie în Polonia..., p. 120,
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numindu-l cu numele s■u a invitat comercian■i armeni din

Moldova ■i din Ungaria, cl■dind ■i o biseric■ pentru ei cu

cheltuiala sa. Armenii au construit îns■ o nou■ biseric■ în

1741-1751, cea mai m■rea■■ ■i frumoas■ dintre acele toate

pe care Armenii le-au cl■dit în Polonia. Armenii tr■esc

mai mult într'una din cele trei cartiere din afara ora■ului,
În ora■ ne având decât pu■ine locuin■e" 1).

■i iat■ ce spun datele întocmite la Lemberg despre
trecutul a■ez■rilor armene■ti:

„Stanislaopolis. Urbs palatin. Certum est, parochiam
hanc jam primis ipsius urbis conditae temporibus circa an-

num 1663 extitisse, siquidem omnes antiquae chronicae fa-

tentur, Armenos primos hujus novae urbis incolas fuisse.

Andreas Potocki, tunc Castellanus Cracoviensis, fundavit

hic parochiam armeno-catholicam ligneamque ecclesiam ex-

struxit. Filius fundatoris, Joseph Potocki, Castellanus Pos-

nanensis, Magnus Dux exercituum Coronae, circa a. 1744

una cum ipsis parochianis ecclesiam de muro aedificare

coepit, quod opus circa a. 1752 finitum est" ?).
In lista mor■ilor dintr'e condic■ din biserica armean■

din Stanislav este pomenit la 1717 August 11 panul Asfadur

Molbeien■ de fel din Suceava, apoi mutat la Kuti unde a

fost ■i îngropat în cimitirul rusesc").
Dup■ F. Macler „quand Potocki fait venir la Stani-

slawow des Arméniens de Moldavie et de Hongrie (1662),
il leur octroie en 1677 une administration autonome. De

1743 a 1762, on construit une magnifique église pour laqu-
elle Joseph Potocki donne 1C00 zlotys par an. Et en 1889,
le prétre arménien touchait encore une rente des Potocki.
Le nombre des Arméniens y atteignit le chiffre de 500; em

1884, ils n'étaient plus que 90 *).
In 1886 Armenii erau în num■r 80, to■i de rit catolic °).
Acum câteva decenii num■rul familiilor armene■ti din

1) P■r, Hugas Ingigian: Geografia..., 1802, Vene■ia, p. 140.

2) Schematismus -arhidioecisis Leopoliensis-ritus  armeno-catholici

pro anno Domini 1925, p. 19.

3) P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 122.

4) Macler: Rapport..., p. 48-49.

5) Revista „Handes Amsorya, 1896, p. 120.



191

Stanislav erau sc■zute la 20; erau catolici, având ■i bise

rica lor).
%

e *

Nucleul ora■ului Sniatin tot era compus de Armeni-

veni■i din Moldova.

Armenii au fost instala■i aici în 1628 de c■tre regele
Sigismund III.

P■r. M. P■j■■kian■ a g■sit la Sniatin o evanghelie scris■

la Ia■i. în 1643").
Geograful Ingigian scrie despre Sniatin. „Or■■el pe

malul râului Prut, pe un platou la hotarul Gali■iei, unde

aceasta se desparte dela Bucovina sau Moldova. Locuitorii

sunt în num■r de 1324, dintre cari 150 Le■i ■i 500 Ru■i.
Dar Armenii cari au venit aici la începutul secolului în-

tr'un num■r de 50 suflete, au ajuns la 1791 la 574, având

■i o m■rea■■ biseric■ de lemn, pe care statul luând-o dela
Dominicani a dat Armenilor în locul celei vechi, care era

mic■ ■i modest■. Popula■ia polon■ neavând biseric■ proprie
st■ sub administra■ia parohului armean ?).

Documentele din Lemberg vorbesc ■i ei despre Ar-

menii din Sniatin :

„Sniatin. Oppidumdistrictuale in palatinatu Stanislaopol.
Primitus erat ibi ecclesia lignea, circa annum 1631 sumpti-
bus parochianorum et ex eleemosyna manuali exstructa,

ano deinde 1676 a Turcis incendio deleta, post cujus exci-

dium altera iterum lignea curante parocho Theodoro Sara.

tense sumptibus parochianorum comparata,similiter a. 1716.

tempore incursionis Turcarum ac Tartarorum conflagravit"©),
Dr. Johan Polek, fostul bibliotecar al Universit■■ii din

Cern■u■i, în bro■ura sa: „Die Armenier in der Bukovina",
1906, arat■ pe larg acele str■duin■e neîncetate ale guver-
nului austriac, dela ocuparea acestei provincii, în 1774 ■i
pân■ în timpul din urm■, de a atrage prin felurite f■g■=
duin■e ■i concesii pe Armenii din Moldova ■i ■■rile megie■e,
pentru a.i face s■ se a■eze în Bukovina.

1) Leon Babaian: C■l■torie..., p. 218,

2) P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 125.

3) P■r. Ingigian: Geografia..., p. 142,

4) Schematismus..., p. 26-28.
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„ .El a tratat între altele în special ■i cu Gh. Nico-
rowicz, acordându-i însemnate privilegii, pentru a întemeia

prin acest frunta■ armean o colonie în Smatm. Poarta,
îns■, pare s■ fi z■d■rnicit acest lucru".

Intr'adev■r, în mintea unui Armean din Llov, Niko-

rowicz, r■s■ri ideia de a învia vechiul' nego■ între Gali■ia
"

■i Moldova. El credea c■ Sniatinul ar putea fi punctul de
plecare pentru o expansiune

.
mergând pân■, la Dun■re■i

cuprinzând. ■i Ucraina. Pentru aceasta ar fi s■se ridice

„pr■v■lii, deposite, ■i dup■ obiceiul oriental ■i b■i", care

s'ar da coloni■tilor. Amândou■ riturile 'armene■ti ar fi în-

g■duite, ■i s'ar întemeia ■coal■ ■i tipografie, dar Evreii

n'ar fi îng■dui■i decâ■ de dou■ ori pe an la iarmaroace *),
Un trimes al Patriarhului armenesc din Constantinopol

fu consultat asupra planului de colonisare, R■mânea ca

hot■rârea. s■ fie luat■ la Viena *). Dar planul se opri acolo

Austria ar■tându.se incapabil■ de mari crea■iuni noi. ■i la

Constantinopol, de altfel, Internun■iul se speriase de ape-

lurile scrise îndreptate de Nikorowicezcoreligionarilor s■i

din Imp■r■■ia turceasc■ ?).
In 1884 nu era la Sniatin decât 414 suflete 9),

în 1895 erau la Sniatin 420 Armeni catolici ■i 3 de rit na-

■ional ortodox °).
La începutul secolului nostru num■rul famiilor arme-

ne■ti din Sniatin ■i Horodenka sc■zuse la 21. Cu rehgla
erau catolici, având biserica lor în aceste dou■ ora■e,
„unde slujba se face în limba armean■. pe care localmcn
nu o în■eleg" °).

se

e a

■i ora■ul Kuti din Gali■ia este întemeiat în anul 1715

de Armeni din Moldova, cari învita■i fiind de regele
August al II-lea al Poloniei, au înflorit ora■ul, în■l■ându-l
la rangul unui centru industrial, unde Armenii fabricau mai

1) N. Iorga: Istoria comer■uliui românesc, II, p. 66.

2) Hurmuzaki, VII, p. 315-318.

3) Idem, p. 319-20.

4) F. Macier: Rapport..., p. 48

5) Revista „Handes Amsorya", 1896, p. 120.

6) Leon Babaian: C■l■torie..., p. 214.



ejexpajro

Broquoy-urp-
rojeJpa■eo

VINOIOdNIIINSWNWANV"IA



Portal
din

sec,
XV-XVI



Catedri

Catedrala



Pictur■ Mural■ (Henryk Roszn)



Inmormântarea Sfântului Odilon (pictur■ mural■)

6msmé
|

19|

Buna vestire (pictur■ mural■)



Pictur■ mural■ (Henryk Rosen}

Pictur■ mural■ (Henryk Rosen)



din anul 1198Dintr'o evanghelie



Dintr'o evanghelie din anul 1198



ales piei de culoare ro■ie, pe care le exportau în Ungaria,
pentru a fi întrebuin■at la confec■ionarea înc■l■■mintelor
nobilimei maghiare.

P■rintele Paj■■kian relateaz■, în modul urm■tor, în-

temeierea ora■ului:
„Acest ora■ (Kuti) era alt■ dat■ p■duros, apoi au

venit aici 20 familii armene■ti invitate de regele August
al II-lea al Le■ilor,

.
care le.a dat

-
o carte de , privilegii

cu data de 18 Iulie 1715, pe care am v■zut-o. Prin urmare

Armenii au început a cl■di acest ora■. Primulctitor a fost
°

comerciantul armean ■adbei, care a venit din Moldova,
Dar mai întâi a f■cut se taie. aceast■ mare p■dure ■i apoi
al■ii înmul■indu.se au construit ora■ul ■i l-a înflorit cu nego■,
Locuitorii de ast■zi sunt în num■r de 300, din diferite

neamuri; dar Armenii sunt vesti■i, mai cu seam■ acei no-

tabilii cari locuiesc în comune ■i cari în majoritate sunt

t■b■cari. Iese aici piele bune. Armenii sunt 175 familii, care

sub domnia Le■ilor avuser■ privilegii, tribunalul lor ■i

judec■tori" °). 5

Geograful armean Ingigian, vorbind despre Kuti, spune:

„Popula■ia se compune în marea sa majoritate de

Armeni; mai sunt, într'un num■r r■strâns, Ru■i, Le■i, Evrei;
num■rul tuturora ajunge la 2393. Primul ctitor al ora■ului
a fost un negustor armean cu nume ■adbeide fel din Mol-

dova. Invitat de regele August II al Poloniei, a venit cu

20 gospodari, cari dup■ ce au t■iat imensa p■dure au con-

struit case. De zi în zi s'a sporit num■rul locuitorilor

armeni, ajungând la 1791 la 124-125 familii, adic■ la 760

suflete, cari se bucur■ de multe libert■■i.
„Au, de exemplu, dreptul de judecat■ proprie asupra

cona■ionalilor lor, acordat de guvernul polon printr'un
decret din 1715 Iulie 18, pe care V'am v■zut, de■i acest

drept este ast■zi suspendat. La Kuti singura biseric■ e a

Armenilor, cl■dit■ în piatr■ în locul celei în lemn. De aceea

Le■ii ■i Germanii, în num■r de circa 300, fiind f■r■ biseric■,

stau sub administra■ia parohului armean" ?).

1) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie în Polonia..., p. 128.

2) P■r, Hugas Ingigian: Geografia celor patrii p■r■i ale lumii, partea

Ti, vol. VI, Vene■ia, 1802, p. 142-143.

13
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Ne lipsesc date despre acest ■adbei, întemeietorul

ora■ului.
In registrul botezilor din biserica armean■ din Kuti

este pomenit c■ s'a botezat aici la 22 Decembrie 1717 fiica

Panului Khacium ■adbei ■i a lui Marena, numindu-se Gul-

Khatun *).
Documentul armenesc din Lemberg însemneaz■:

„Oppidumin distr. Kosséw, palat. Stanislaop. Ecclesia
aedificata anno 1756 et dotatione provisa per comitissam

Ludovicam de Mniszek Potocka, uxorem Castellani Cra-

coviensis et Magni Ducis Coronae temporibus Augusti III

Regis Poloniae. Consecrata a. 1793 ab archiepiscopo Jacobo

Tumanowiez sub titulo Immac. Conceptionis B. V. Mariae"?).
„La population, spune Macler, baissa vers la fin du

XVIILe siécle (396 Arméniens), mais se releva sensiblement
vers 1830 (1169 Arméniens). Vers 1889 a Kuty et dans les

20 villages qui en dépendent, on compte environ 1800 Ar-

méniens?). ■

In 1895 erau la Kuti 1200 Armenicatolici ■i 10 de rit

ortodox *).

VII. Leg■turile biserice■ti.

Ad■ug■m ■i leg■tura bisericeasc■ între Armenii din

Polonia ■i cei din ■■rile române. Prin aceast■ leg■tur■ se

explic■ ■i rela■iile permanente pe care Armenii din Polonia
le-au avut cu coreligionarii lor din Moldova,secole întregi,
■i în acela■ timp grija pe care au pus o cronicarii din Ca-

meni■a de a se ocupa cu via■a Armenilor din „Tara Vlabi-

lor" cum ei numesc Moldova.

Când în anul 1365 s'a înfiin■at eparhia armean■ din

Polonia ■i când catolicosul tuturor Armenilor Mesrob

(1359-1372) a numit pe episcopul Grigor ca ■ef al epar-

hiei cu asentimentul regelui Cazimir cel Mare al Poloniei,
au intrat sub jurisdic■ia acestei eparhii nu numai Armenii

1) P■j■■kian, p. 128.

2) Schematismus... p. 25-26,

3) F. Macler: Rapport.., p. 51.

4) „Handes Amsorya*, 1890, p, 121,
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din Polonia ■i Podolia, ci ■i bisericile armene din Mol-

dova ■i Bucovina!),
*

Catolicosul Constatin V. în 15 Ianuarie 1375 a recon-

firmat pe Grigor ca episcop a Lembergului, al c■rui juris-
dic■ia se întindea ■i peste Armenii din Moldova?).

Precum se vede de enciclicele publicate de Ali■an,
catolico■ii noi ale■i aveau obiceiul de a înt■ri în posturile
lor pe episcopii numi■i de predecesorii lor.

Catolicosul Teodoros (1382-1392) a reinstalat pe acest

Hovhannesîn func■iunea de episcop al Lembergului printr'o
enciclic■ cu data de 2 Aprilie 1384°).

î

„În anul 1384 Petru Mu■at supusese ■i el pe Armenii
din Moldova, deoarece erau pu■ini la num■r, episcopului
din Lemberg" *), consfin■ind astfel dependen■a supu■ilor s■i

armeni de episcopul armean din Lemberg..
Se vede c■ Grigor primul Arhiepiscop al Lembergului

fusese destituit ■i chiar, în via■■ fiind, un altul fusese de-
semnat în locul s■u.

Catolicodul. Theodoros printr'o enciclic■ cu data de 18

August 1388 blameaz■ pe primul episcop el Armenilor din

Lemberg Grigor ca impertinent ■i rebel ■i.l invit■ s■ se

supuie episcopului Hovhannes numit de c■tre catolicosul
Constantin ■i reinstalat de el, ■i cu aceast■ ocazie enum■r■

ora■ele dependin■i de aceast■ eparhie: „Lov (Lemberg),
Sirat (Siret), Ciciov (Suceava), Cameni■a, Lu■ca, Avlade-

mur, Mankrman, ■ara "Vlahilor, B■din ■i Inghisala**.
Acest Hovhannes este pomenit cu data de 1398 ■i în

cronica lui ■tefan Stepanian protopopul din Cameni■a, „ca

arhiepiscop Armenilor din Lemberg, nu numai celor din

Polonia, ci ■i Armenilor din Bugdan (Moldova); cronicarul

adaug■ c■ Hovhannes era de origine regeasc■ °).
Actul de funda■iune al bisericii armene Sf. Nicoghos

(Sf. Nicolae) din Cameni■a, cu data de 25 Martie 1398,

1) S. Baracz: „Rys dziejow ormianskich. W Polsce", Tarnopol. p. 76.

2) Ali■an: „Camenifa", p. 8, 215-216.

3). P■r. Ali■an: „Camenifa", p. 217.

4) Gr. Goilav : „Bisericile Armene de prin ■■rile române", 1912, Bu-

cure■ti, p. 5.

5) Ali■an: Cameni■a, p. 9.

6) Ali■an: Cameni■a, p. 131.
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pomene■te ■i el pe Hovhannesca ■ef spiritual al Armenilor

din Polonia ■i din „■ara Vlahilor".
Alex. cel Bun fa acela care a înfiin■at în 1401 un

episcopat armenesc la Suceava, printr'un hrisov domnesc

cu data de 30 Iulie 1401, care spune:

„Deci noi am dat episcopului armenesc. Ohanes bise-

ricile armene■ti ■i pe popii lor. In întreag■ noastr■ ■ara va

avea putere asupra Armenilor cu dreptul s■u episcopal.
Lam dat scaun la Suceava, în cetatea noastr■. Care dintre

Armeni. îl ve■i cinsti, va fi ca ■i cum a■i face-o printre,
noi, în ■ara noastr■ a Moldovei; care nu.l va asculta, no'
îl vom pedepsi cu mâna lui" 1). u

Totu■i cu data de 26 Iunie 1410 catolicosul Hagop
al III-lea 1404-1411), nume■te pe episcopul Hovhannes ca

■ef spiritual al Lembergului, supunându i Lovul (Lemberg),
Seratul (Siret), Ceciovul (Suceava), Cameni■a, Lu■ka, Avla-

demurul, Mankrmanul, Tara Vlahilor, B■dinul ■i Inghisala ?).
Ia cronicile Protopopului Stepan Stepanian este pomenit

în anul 1445 ca episcop de Lemberg Avedic, „al III-lea

Episcop al nostru, pe care 'a numit catolicosul (Grigor,
1443-1446), ■i sub a c■rui jurisdic■ie a pus ■i scaunul din

Suceava".

Cronicarul mai pomene■te c■ Avedic a purtat titlul

„de episcop al Lembergului ■i al Sucevei", titlu pe care

l-au purtat ■i cei doi predecesorii s■i, Hovhannes■i Grigor,
ad■ug■ cronicarul °).

Intr'adev■r acest Avedic el însu■i i.i da printr'un

pastoral din anul 1446 titlul de episcop al Lembergului ■i
al Suceavei *).

a

In prima jum■tate a secolului XV Suceava cap■t■ o

importan■■ deosebit■ în leg■turile biserice■ti dintre Armenii

din Polonia ■i Moldova. Suceava devine un centru important

pentru Armeni, cu mân■stirea sa Zamka, unde „a fost

scaunul episcopatului armenesc oriental pentru ■■rile ro-

1) P. P. Panaitescu: „Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru episcopia
armean■ din S■ceava", Bucure■ti, 1935, p. 4-5.

2) Ali■an; „Cameni■a", p. 221.

3) Ali■an: „Cameni■a", p. 134.

4) Ali■an : „Cameni■a", p. 134.



197

mâne, precum ■i o ■coal■ de teologie" ■i unde „ia 1415-1447

g■sim pe episcopul Avedic* !).
--

Catolicosul

-
Arisdakhes (1448-1470) hirotone■te în

aaul 1454 pe Haceatur ca episcop ■i îl trimite la Lemberg
punând sub jurisdic■ia lui „Lwowul, Seciovul (Suceava),
Cameni■a, Siratul,Boti■ani(Boto■ani), Mankermanul, Belza*").

Incepând de la Sec. XVI Suceava devine ora■ episco-
pal. Episcopii din Lemberg nu mai vin s■ locuiasc■ ■i la

Saceava cu ocazia vizitelor lor pastorale în Moldova, ci

Suceava îns■■i cap■t■ un scaun permanent, devenind astfel

primul centru dohovnicesc'al Armenilor din Moldova, ■i
aceasta pentru c■ ora■ul devenise capitala voevozilor mol-

davi ■i o localitate unde Armenii crescuser■ în num■r.

Mai întâiu se. pomene■te în 15C0 de un episcop. Hov-
hannes)),

5

Ni se pare c■ acest Hovhannes au era episcopul Su:

cevei cum crede Baracz, ci un trimis extraordinar. Primul

Episcop al Sucevei fu Simeon, cum ne dovede■te memoria-

lut unui Ceaslov scris în avul 1506 ■i p■strat la Mechita-

ri■tii din Viena. Memorialul spune:
„S'a terminat acest Ceaslov cu mâna p■c■tosului epis:

cop Simeon ■i preotul Hovhannes în ora■ul Suceava, sub

obl■duirea Sf. Maria, sub picioarele Sf. Cruci, catolicos

fiind S. S. Sarkis (1474-1515) ■i episcop al eparhiei acest

nemernic scriitor, sub domnia lui Bogdan, într'un an" ■i
jum■tate al domniei sale, în anul din era armean■ 955 (1506).
In acest an ne-au vizitat Arhiepiscopul Hovhannes din

Aslanbeg, episcopul Sarkis ■i arhimandritul Tavit, ca tri-

mi■ii ai Sf. Ecimiadzin".
P■r. Ali■an pomene■te ca episcop al Sucevei în

anul 1551 pe un alt Hovhannes *), care probabil este ace

episcop care a îndurat chinurile lui ■tefan Rare■ Vod■, ■

despre care vorbe■te ■i Diaconul Minas:
„Pe Arherei i-au prins,
P■rul, barba le-au ras,

Din legea lor i-au scos,

■i cu gâtul în jug i-au pus" °).
i

+ a

a aoaeresunte amper a+

3) Baracz: „Zycia Ormian W Polste", Lwow.

4) „Cameni■a", p. VIII.
5) Diaconul Minas din Tokat: „Cânt de j■lire asupra Armenilor din

■ara Vlahilor", tradus de Grigore M. Buiucliu, Bucure■ti, 1895,p. 36.
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Tot P■r. Ali■an pomene■te ca episcop al Moldovei în

anul 1568 un al treilea „Hovhannes de fel din Bugdan"
(Moldova), care trebue s■ fi p■storit pân■ în anul 1607 ■i

care probabil este acela■ „Hovhannes al Ilea al Sucevei

■i al Bugdanului" care în 1598 „a pastorit în timpul va-

can■ei scaunului arhieresc din Lemberg ■i aceasta eparhie" °).
Deasemenea Grigore Goilav g■se■te „în 1585 sub Ion

Sasu, fiul lui Petru Rare■ (1579-1582) episcop la Suceava
Ion (Hovhannes) Hunanian, care a luat locul lui Barzumas

Bohdanovici (Barsam) episcop la Lemberg,silit a demisiona

pentru c■ nu putuse ademeni pe Armenii din Gali■ia a

deveni catolici" *).
Despre un alt Hovhannes m■rturise■te cronica proto»

popului Stepanian din Cameni■a, care spune:

„1598. Hovhannes al II-lea, episcopul Sucevei ■i al

Bugdanuhl (Moldovei), în timpul vacan■ei scaunului din

Lemberg, a■eaz■ ca arhiepiscop, cum dovedesc procesele
verbale biserice■ti din Cameni■a ale acestui an" ?).

Intre timp Ia■ul începe s■ devie un centru armenesc

dup■ ce scaunul domnesc se mut■ aici de la Suceava în

anul 1565.

Acolo g■sim:
1. In 1607 Arhiepiscopul Hovhannesdefel din Suceava

despre care vorbesc memorialul unei Evanghelii scris■ în

anul 1607 la Ia■i ■i p■strat■ la biserica armean■ din locali-

tate ■i memorialul unei „Înferpref■ri a calendarului" scrig■

tot în anul 1607 la Ia■i, ■i p■strat■ la Mechitari■tii din

Vene■ia *).
2. In anul 1613 episcopul Andreas al ■■rilor valahe,

pomenit în memorialul unui Ceaslov scris la Ia■i în 1613

sub domnia voevodului Vasile.

Succed ■ase prela■i ca episcopi ai Moldovei, al c■ror

scaun este transferat din nou la Suceava.
1. In 1624 arhimandritul Ghazar pomenit mai întâi în

memorialul unei Evanghelii scris în anul 1624 la Mân■stirea

1) Ali■an: „Cameni■a, p. 136,

2) Grigore Goilay: „Bisericile armene de prin ■■rile române", Bw-

cure■ti, 1912, p. 5.
PM

3) Ali■an: „Cameni■a", p. 136.

4) Cameni■a, p. 168.
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Axente din Suceava, chiar de mâna lui Ghazar, sub domnia

voevodului Vlad !).
II g■sim episcop al „■■rii Vlahilor" pân■ în 1629, dup■

cum este pomenit în memorialele diferitelor manuscrise

Scrise chiar de el ■i p■strate la Rusciuc, Viena, Gherla ?);
2, In anul 1641 un alt Andreas, pomenit într'o evan-

ghelie scris■ la Suceava la bicerica Sf. Simeon, în anul

1641, ■i p■strat■ la Mechit■ri■tii din Vene■ia, ca episcop al.

eparhiei. Acest Andreas mai este pomenit într'un Ceaslov,
scris în 1643 la Ia■i, ■i adus la biserica armean■ din Sniatin *).

3. In 1651 Anton Sererkoen■, episcop al Moldovei,
care într'un manuscris aflat la Mechitari■tii din Viena *) d■

el însu■i lista hirotonisirilor f■cute de el, cum una în anul

1651 la Suceava, o alia în anul 1655 la Siret, etc. 3

4. In 1662 P■r. Ali■an pomene■te "*) ca Episcop al

Moldovei, pe Hovhannes Karimaden■. Acest Hovhamnes

eare se mai nume■te Kerimovici a fost rud■ cu episcopul
Nicol din Lemberg; dup■ ce a f■cut studiile sale în Polo-
nia la Latini, s'a dus la Ecimiadzin, spre a se hirotonisi

episcop al Moldovei, la întoarcere n'a tr■it bine cu credin-

eio■ii s■i, s'a retras la Ierusalim, a stat acolo 7 ani, ■i în

cele din urm■ s'a dus la Roma, s'a convertit la catolicism,
a stat acolo 5 ani, trecând apoi la Livorno, ■i în fine la

Lemberg, unde sub protec■ia lui Calanos a fost numitvicar).
5. In 1669 în capul organiza■iei bisericei armene din

Moldova se g■se■te la Suceava episcopul Sahac (Isahac)
hirotonisit de c■tre catolicosul Hagop (lacob) din Ecimia-
dzin *). Se pare c■ episcopatul lui Sahac se întindea pe mai

multe localit■■i întrucât trimisul apostolic al Romei, Luigi
Maria Pidou, care în anul 1669 viziteaz■ România, pome-

ne■te un episcopat armean în Moldova, ad■ugând c■ sub

jurisdic■ia lui intrau Armenii din Cetatea Alb■, Tighina,

1) Cameni■a, p. 171,

2) Ali■an: Cameni■a, p. 180; Da■ian; Catalog..., p. 708 ■i 718,

3) P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 208.

4).P■r. Dashian: „Cafalog", Viena, 1893. p. 776.

5) „Cameni■a", p. VM,

6) K. Ezian■: „Unirea for■at■ a Armenilor din Polonia cu. biserica
din Roma", Sf. Petersburg, 1884, p. 50.

7) N. Iorga : „O paralel■ istoric■", p. 67.
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Ismail, Gala■i, Siret, Hotin, Vaslui, Boto■ani, Suceava ■i
[a■i1).

6. Ultimul episcop al Sucevei fu Minas, zis Zilindar Oglu,
de fel din Tokat, pomenit mai întâiu într'o evanghelie scris■

în 1669 ■i p■strat■ la Biserica Sf. Cruce din Suceava ca

Episcop al Moldovei. Acest Minas au urmat pe Armenii

cari în anul 1672 au pornit din Moldova spre Ardeal, tre-

când apoi la Lemberg, unde s'a convertit la catolicism în

anul 1686. Arhiepiscopul Vartan Hunanian din Lemberg
într'o scrisoare adresat■ c■tre Armenii din Tokat. pome-

ne■te:

„Arhimandritul Minas din Tokat, supranumit Zilihdar

Oglu, episcop al Moldovei, a venit cu mine la Lemberg ■i
înaintea legatului papal cardinalul Pallavicini, care era tot

la Lemberg, s'a convertit la catolicism în anul 1686, era

armean■ fiind 1135* ?),
Minasa murit tot în acela■ an, dup■ cum pomene■te cro-

nica protopopului Stepanian?).
Ni se pare c■ episcopatul armean din Moldovareîn-

fiin■at în 1500 ■i p■strat pân■ în anul 1686, de■i era un

scaun a parte, era îns■ sub jurisdic■iunea canonic■ a arhie-

piscopului din Lemberg.
Când îns■ episcopul din Lemberg Nicol Torosovici a

trecut la catolicism, în anul 1666, leg■turile au încetat.

Ruptura îns■ n'a fost definitiv■ deoarece ■i în sânul
Armenilor din Lemberg s'a manifestat lupta puternic■ îm-

potriva episcopului convertit, pân■ ce succesorul lui Vartan

Unanian, a rupt toate leg■turile cu Ecimiadzinul, a pro-

clamat unirea cu Biserica Romei, ■i a putut s■ supun■ pe

Armeni noului cult, având ■i ajutorul autorit■■ilor polone.
Data rupturii între eparhiile din Lemberg ■i Moldova

Ormanian o pune la 1689.

„Pân■ atunci scaunul din Lemberg era o eparhie ge-

neral■ pentru toate coloniile din Apus: îns■ pasul lui Hu-

nanian în 1689 a desp■r■it de el coloniile din Moldova,

1) Luigi Maria Pidou: „Brewe relazione della stato, principii e

progressi della missione Anostolica agli Armeni di Polonia e Valachia sin

al 1 Aprilie 1669", manuscris aflat in biblioteca regal■ din Miinchen,p. 7.

2) „Cameni■a", p. 126.

3) „Cameni■a", p. 144.
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Valahia ■i Bucovina, cari au r■mas credincioase bisericei

na■ionale" !).

VIII, Dup■ convertirea la catolicism.

Aceast■ leg■tur■ spiritual■ dispare desigur, când în

primul sfert al secolului XVII, prin influen■a iezui■ilor ■i
cu complicitatea episcopului armean Nicol, Armenii din
Polonia trec la catolicism.

Este de notat c■, contrar tuturor încerc■rilor f■cute,
Armenii din Moldova au r■mas credincio■i credin■ei str■-

mo■ilor lor.

Mai mult. Mul■i Armeni din Polonia, neputând su-

porta uniunea for■at■, au trecut în Moldova.
P■r. Minas P■j■■kian ?) spune: „Anio■ii s'au înmul■it

într'atât la Lemberg, încât acum 200 de ani, au num■rat

1.000 de familii, precum dovedesc inscrip■iile. Ins■ din cauza

discordiilor lor mul■i s'au desp■r■it ■i au trecut în Moldova".
Armenii din Moldova ■i ei au suportat ■i s'au opus

încerc■rilor trimi■ilor Papei.
Prima încercare de a converti pe Armenii din Mol.

dova dateaz■ din secolul al 16.lea. Mancinelli, un trimis

iesuit, vine la Ia■i în anul 1580 spre a converti pe Armeni?).
O alt■ încercare se întâmpl■ la începutul secolului al

XVILlea când un Bandini vine dela Roma în Moldova

pentru propaganda catolic■.

În a doua jum■tate a sec. XVII se încearc■ o nou■

misiune. Trimisul papal Luigi Maria Pidou viziteaz■ în

anul 1669 România cu aceast■ misiune pe care a descris-o
într'un manuscris afla■ la biblioteca regal■ din Munchen ■i
intitulat „Breve relazione della stato, principii e progressi della

misione Apostolica agli Armeni di Polonia e Valahia sin al 1

Aprilie 1669".
Vorbind despre acest Pidou patriarhul Ormanian *)

spune c■ Roma spre a câ■tiga pe Armenii din Polonia,tri-
mite în 1663 pe Clemence Galanos care era profesor la

■coala urbanian■ de propagand■ ■i era îns■rcinat de a scrie

1) Ormanian: „Azgapatum", art, 1819.

2) „C■l■torie m Polonia", p. 97.

3) Hurmuzaki, Vol. VI, p. 115.

4) „Azgapatum", art. 1743, 1744, 1777, 1779.

abr■
P »
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■i publica pentru Armeni. El era înso■it de Luigi Pidev.
In primul râzd ei au deschis o ■coal■ ■i pe urm■ aw înce-

put de a introduce ritul latin. In anul 1666 îns■ Galanos a

murit, ■i Pidou l-a succedat ca dirigent de propagand■ ■i
de latinizare for■at■, înt■iu ca interim ■i în 1670 ca director

al misiunei, -

Intre anii 1666-1670 Pidou a vizitat ■i Moldova îns■

f■r■ succes. »

In ace■ti ani a venit în Moldova ■i Valahia un preot
armean Tadeos Hamazasbian spre a vinde c■r■ile arhiman-
dritului Osgan, pe cari nu putuse s■ le vând■ în Polonia

din cauza împotrivnicirii lui Pidou ■i a lor s■i").
Incerc■rile n'au încetat ■i dup■ convertirea for■at■ a

Armenilor din Polonia la catolicism.

Intr'un ritual aflat acum la Roma?), ■i scris în 1728,
se prezint■ ca autor „Hovhannes Dopia Avgustinovici, cu

gra■ia lui Dumnezeu ■i scaunului apostolic arhiepiscop din

Lemberg ■i pe tot regatul polon ■i pe ducatul din Lituania,
■i episcop armean al Armenilor din Moldova, etc.". Acest

Hovhannes este într'adev■r arhiepiscopul armeno.catolie

din Lemberg, între anii 1716-1751"). Mai este de notat c■

el î■i mai d■ titlul de „episcop al Armenilor din Moldova"
cum î■i d■deau predecesorii s■i înainte de 1626 când nu

erau înc■ converti■i la catolicism. Astfel catolicosul Melki-
sedec hirotonisind în 1627 pe Nicol Torosovici ca episcop
al Lembergului pune sub jurisdic■iunea lui ■i pe Armenii

din Moldova ■i Valahia, titlu pe care l'a purtat Nicol ■i

dup■ convertirea sa definitiv■ la cultul catolic.

Se pare c■ ■i arhiepiscopii catolici au conservat titlul

în gândul lor Moldova fiind un teren apropiat de propa-

and■.3
„Et cependant, spune Macler, Thorossowich rendit

de grands services: on lui doit union de I'Eglise armé-

nienne avec Rome, non seulement ■ Léopol, mais en Valachie
et dans les „Sept villes" ( Transylvanie), ainsi qu'en
manie, ou les Arméniens suivirent l'exemple de Léopol,
.„.Depuis ce moment, [vers la fin du XVII-e sizcle), MUnion

1) „Uniunea for■at■", p. 216.

2) „Cameni■a", p. 199.

3) „Cameni■a", p. VIII.
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mon seulementalla se fortifiant, mais s'étendit sur tous les

pays de la juridiction de Farchevéque de Léopol, la Mol-
davie et la Valachie" ?).

„En 1686, vint a Léopol Narchevéque de Moldavie,
Minas, qui fit profession de foi catholique en présence du

nonce. Il mourut cette méme année 1686. Mais apr■s sa

mort, un ardent propagateur de Union en Moldavie, Oxen.

dius Verezireski, envoya au nonce de Pologne plusieurs
prétres arméniens moldaves pour faire leur soumission ■

Rome. Peu apr■s, Oxendius fu nommé évéque, 30juillet
1691* »). A

Acest Axente V■rzarian (Oxendius Botsanensis Ver-

zeresko) a purtat totu■i titlul de episcop al Armenilor din

Moldova, de■i era convertit la catolicism ■i numit episcop
în Ardeal de c■tre Papa.

Tot a■a în anul 1691 g■sim la Suceava pe Eghia Mân-

drul „protopopul întregei Moldova", convertit ■i el la ca-

tolicism înaintea episcopului Vartan Unanian la Lemberg ?)-
'

„LePape,en1699,
-

spune mai la vale Macler, -

envoya Deodat Nersessowicz comme coadjuteur 5 Léopol.
Nersessowicz, ayant retabli lordre dans son diocése, partit
en mission pour la Moldavie, muni de lettres de recoman-

dation du roi Auguste II et de Vempereur Léopold Ler.

On ne sait paslesresultats de son voyage. Il mourut le 9

Mai1709 .

„L'Archevéque [Jean Tobie] Augustynowicez [1715-

1751), fut trés activ... Il établit son■în'Lités—ut—lec Ar-

méniens de Moldavie et de Siedmiogréd (Transylvanie)* 9.
Sunt în posesia noastr■ make trimise de arhie-

piscopii armeni ai Lembergului c■tre frunta■ii armeni din

Moldova spre a.i converti la catolicism.
Nuintr■ în scopul nostru descrierea convertirii Ar-

menilor din Ardeal în 1686 numai cu 12 ani dup■ ce au

p■r■sit solul român.

Dar este demn de notat c■ Armenii din Bucovina au

1) F. Macler: Rappori..., p, 33.

2) F. Macler: Rapport..., 34,

3) Ali■an: „Cameni■a', p. 128.

4) F. Macler; Rapport..., p. 35.



_
apas -

p■strat legea lor str■mo■easc■ ■i dup■ alipirea Bucovinei
de c■tre Austriaci.

Aceasta se explic■ prin faptul c■ atunci când Mo.
narhia era ner■bd■toare s■ converteasc■ pe Armenii dim

Ardeal, era obligat■ s■ fie mai prudent■ în cazul Arme.
nilor din Bucovina, deoarece ea proectase s■ transforme
Bucovina într'un centru comercial, ■i în acest scop ea a

vrut s■ atrag■ imigra■iunea Armenilor din str■in■tate în

Bucovina, proclamând o perfect■ libertate a cultului.
Totodat■ iesui■ii n'au stat cu mâinile în sân ■i au

lucrat pe ascuns.

IX. Leg■tura prin tradi■iile str■mo■e■ti.

Armenii din Moldova ■i cei din Polonia mai sunt le.

gate prin tradi■iile lor aduse din Ani,

Maiîntâiu prin autonomia lor judec■toreasc■.
■tim c■ atunci când regele Cazimir III s'a urcat pe

tronul Poloniei (1333-1370) ■i a anexat Poloniei provincia
Lembergului sau Lwownlui, el a grupat -pe to■i-Armenii

din ■ara sa ■i le-a d■ruit permisiunea -de a se ocupa cu co-

mer■ul■i cu mescriile, de a avea tribunalul lor propriu, de

a se judeca dup■ legile ■i obiceiurilor armene■ti *).
Cazimir a dat întâi în. anul 1344- Armenilor din Ca-

meni■a ■i apoi în anul 1356 celor din Lemberg „puterea ■i
dreptul de a avea Tribunalul lor propriu, ■i ■eful lor sub
nume de voit.. ■i judec■torii lor în num■r de 12, spre a

judeca procesele lor în mod cu totul independent" ?).
Dup■ cum am v■zut, Cazimir a dat Armenilor ■i li-

bertatea religioas■, de a practica în libertate obiceiurile

biserice■ti ■i a permis instalarea unui scaun eparhial în

ora■ul Lemberg în 1365, sub jurisdic■ia canonic■ a cato-

licosului tuturor Armenilor.

Urma■ii s■i au consacrat privilegiile date Armenilor.

Cazimir al IV.lea al Poloniei a dat unele privilegii Arme-

nilor în 1469, iar în timpul Domniei regelui Sigismund 1,
în anul 1519, Armenii au c■p■tat din nou libertate judec■-
toreasc■, care a durat pân■ în anul 1784.

1) Prof. Antoniewicz: „Die Armenier în. Polan",

2) P■j■■kian: „C■l■toria în Polonia", p. 116.



205
--

Tribunalul propriu al Armenilor (Hus) se g■sea în

Lwow, unde deobiceiu se adunau 12 judec■tori armeni, ale■i
în cea mai mare parte pe via■■, împreun■ cu pre■edintele
lor iar în celelalte centre armene■ti mai mici, unde se aplic■

aceia■ legiuire, se mul■umeau numai cu 6 ■i câte odat■

chiar cu 4 judec■tori. Judec■■ile se ■ineau în limba armean■.

Tribunalul putea s■ dea chiar pedeaps■ cu moartea.

Succesorii regelui Sigismund au m■rit înc■ mai mult

drepturile ■i privilegiile Armenilor: ace■tia erau regii ■tefan
Bathory ■i Ion Sobiesky III.

Acesta din urm■ a pl■nuit un moment, chiar indepen-
den■a Armenilor sub suveranitatea Poloniei.

Autonomia judec■toreasc■ a Armenilor din Polonia,
acordat■ în anul 1344 de Regele Casimir ■i reînocit de suc-

cesorii s■i, a durat cât ■i regatul Poloniei.

Aceast■ autonomie a Armenilor a format un teren vast

pentru studiile_diferi■ilor autori armeni - ■i str■ini, subiectul

însu-■i constituind un domeniu foarte interesant!).
i

a w

Vedemc■ ideea tribunalelor autonome armene a■a. adus

■i în Moldova. In timp ce despre tribunalele armene■ti din

Polonia au r■mas o gr■mad■ de acte ■i documente, ■i în

primul rând decretele date de c■tre regii poloni ■i regis.
trele ■i procesele verbale ale tribunalelor, din nefericire

despre drepturile c■p■tate de c■tre Armenii din Moldova,
nu ne-a ajuns nici un act ■i document.

Istoricii români îns■ pomenesc în mai multe rândur:
de drepturile Armenilor.

„In Suceava, spune Prof. N. Iorga, ei formau o lume

aparte, cu ■oltuzul lor - Serchiz în 1445 - ■i cu sfetnicii

lui" *).
La 1669-70 g■sim ca ■oltuz al lor pe Chiril■»).
În rândul s■u Ha■deu a semnalat în mai multe ocazii,

1) Feri Bischoff : Das alte Recht der Armenierin Polen, Viena,
1857; Dr. Kohler: Das Recht der Armenier. Viena, 1883: Dr. V. Pasta-

mian■ (în limba armean■) Codul lui Mechner Ko■, studiu asupra legilor
armene, Vaghar■apat, 1880.

2) „O paralel■ istoric■", p. 64; Hurmuzaki, XV, p. 784.

3) „O paralel■ istoric■", p. 67.

e
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întemeindu.se pe documente din secolul al XV-lea ■i al

XVLlea c■ Armenii aveau în Moldova nu numai o juris-
dic■iune religioas■, dar în. unele ora■e, mai cu seam■ în

Suceava ■i în Boto■ani ei se bucurau pân■ ■i de o admi-

nistra■iune municipal■ proprie al■turéea cu cea româneasc■,
având ■oituzii. ■i starostii: lor. X

„Existen■a unei organiza■iuni comunale armene nea-

târnate de acea româneasc■, ba înc■ tocmai în vechea re-

■edin■■ princiar■ Suceava, demonstr■ ea singur■ înaltul grad
de favoare nu numai religioas■, ci chiar politic■, ceea ce

este negre■it mult mai grav, pe care str■bunii no■tri nu

s'au sfiit d'a o acorda oaspe■i, veni■i aci de sub

poalele Caucasului. Iar Armenii ■tiau a se ar■ta în împre-
jur■rile cele mai momentoase destul de buni patrio■i, spre

a fi meritat cu tot dreptul o asemenea distinc■iune"!).
Tribunalele armene■ti au trecut ■i în Ardeal când o

parte a Armenilor din Moldova trecur■ în Ardealîn 1672.

Prin■ul Mihai Apafi al Ungurilor printr'un decret

dat la Alba Iulia, cu data de 26 Oct. 1680, autoriz■ pe

Armenis■-■i exercite nego■ul în întreaga ■ar■. Un alt de-

cret, tot de Apafi, dat la 1 Sept. 1680, protejeaz■ pe Ar-

meni împotriva neajunsurilor localnicilor.
Urma■ul s■u, Apafi al II-lea, prin decretul din 7 Febr.

1696 dat la Alba Iulia, confer■ diferite privilegii Armenilor

din Elisapetopol.
Dap■ ce Transilvania a trecut sub dinastia Habsburg■,

împ■ra■ii austriaci au reînoit drepturile c■p■tate de Ad
meni; înc■ mai mult: Leopold în 1700 autoriz■ întemeierea

ora■ului Gherla ca centru armenesc, iar Carol al VI-lea

printr'un decret din 14 Dec. 1714 autoriz■ ora■ul Gherla
de a constitui tribunalele sale autonome.

Tot Carol al VI-lea prin decretul s■u din 11 August
1733, declar■ Elisabetopol ca ora■ armenesc, dândui ace.

lea■i drepturi ca ■i Gherlei.
Ambele ora■e avur■ c■te un consiliu Superior (Magis-

trat) autorizat de Stat ■i format din 12 judec■torii armeni.

Pre■edintele, tot armean, avea titlul de birov. Afar■ de a-

ceasta, mai func■iona ■i un consiliu secundar de 40 jude-
c■tori, numi■i sufa. Pre■edintele acestui consiliu, orator,
avea vot ■i la Magistrat.

H. DJ. SIRUNI

1) B. P. Ha■deu: /storia Toleran■ei religioase, p. 62,"
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ARHITECTURA ARMEANA

ORA■■UL ANI
dup■ s■p■turile din 1892-1893 ■i din 1904-1917

Ani, care, în evul mediu, a fost un ora■ înfloritor din

Armenia Caucazian■, este acum pentru poporul armean un

cuvânt magic, un izvor nesecat de bucurii romantice. Dela

rena■terea sa modern■, ruinele ora■ului Ani sunt pentru
acest popor un focar de iluzii istorice. Na■iunea armean■

ar putea înscrie pe frontonul acestui monument na■ional
versurile marelui poet rus: „Vreau s■ tr■esc pentru a gândi
■i suferi", întocmindu-le îns■ cu în■eles contrariu.

Armenii n'au avut în trecut decât.o soart■, soarta

fetal■ a na■iunilor mari, - ■i acesta este privilegiul lor, -

aceea de a suferi ; dar na■iunea lor a suferit pentru a tr■i

■i a crea, pentru a fi m■rea■■ în crea■iunile sale, oper■ su-

prem■ a artei architecturale. Ruinele ora■ului-Ani sunt o

m■rturie a acestei arte.
a

* *

Ani nu era la început decât o fort■rea■■ inaccesibil■
a provinciei ■irak, care fusese alt■dat■ apanajul prin■ilor
Kamasarakan, constructorii celor mai m■re■e monumente

din epoca veche a civiliza■iei cre■tine în Armenia. Cu tim-

pul fort■rea■a a devenit un ora■ ■i mai târziu capitala u-

nui regat. Acest lucru a avut loc în sec. X, când marii în-

temeietorii ale statelor caucaziene, prin■ii Bagratizi, au

str■mutat capitala din Erazgavork, reziden■a din timpulîn
14
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care statul nu era decât un principat, la Ani, unde prin■ii
se considerar■ ca monarchi încorona■i. Bagratizii vroiau

s■ îndrumeze regatul armean pe urmele tradi■iilor iraniene:

ei se numir■ „■ahin■ah" ceeace înseamn■ în limb■ persan■

regele regilor. Una din titulaturile lor îi desemna ca regi
ai Armenilor ■i Georgienilor.

Ia timpul domina■iei

-
Bagratizilor, Ani era alc■tuit

din dou■ p■r■i: cetatea veche, înconjurat■ de ziduri, cons-

truc■iuni din timpul regelui A■ot (II, 914-929) ■i cetatea

nou■, m■rit■ ■i înconjurat■ de dou■ rânduri de ziduri în

timpul regelui Sâmbat (II, 977-989).
■i ora■ul m■rindu.se necontenit, popula■ia se rev■rsa

■i se r■spândea în afara zidurilor ora■ului ■i chiar în a-

fara înt■riturilor speciale care se aflau la câteva sute de

metrii de zidurile exterioare. .

Ora■ul era situat pe un platou aproape triunghiular,
m■rginit în dou■ p■r■i de râpi adânci, râul Akhurian ros-

togolindu-■i valurile neastâmp■rate în una din ele: zidurile,
înt■riturile, au fost ridicate la început numai înspre miaz■

noapte, singura parte accesibil■ du■manilor. Chiarcitadela,
la început, nu era prev■zut■ cu ziduri decât în aceast■

parte. Ins■ am denatura adev■rul dac■ am atribui regilor
Bagratizi construirea tuturor zidurilor. Dup■ ce provincia
■irak, cu fort■rea■a Ani fa cump■rat■ de prin■ii Bagratizi,
avur■ loc o serie de schimb■ri de puteri politice: princi-
patul Bagratizilor, noul regat armean (bagratid), domina■ie
Grecilor, domina■ie.■ubred■ a Turcilor seleucizi cari se

gr■bir■ s■ vând■ ora■ul dinastiei Chedadiene, domina■ia
acestor Chedadieni din tribul Kurd Revendie, a Georgenilor,
a Mongolilor ■i toate aceste schimb■ri politice în interval

de câteva secole (X-XIV), în care noul regat armean nu

avu m■car o durat■ de 100 ani (861-944), interesar■ de a

proape ora■ul Ani. Aceste schimb■ri de domina■ie, sdrun-

cinând bazele sociale ale comunit■■ii ora■ului-Ani, contri-

buir■ adânc la trecerea influen■ei dela o clas■ la alta, la

crearea de noi tipuri sociale ■i în acela■ timp la na■terea
curentelor corespunz■toare în arta local■. Chiar în zidu-
rile cet■■ii vechi, descoperite în s■p■turile din 1893, se re-

marc■ straturi din epoci diferite; ar fi o desfidare al ade-
v■rului istoric s■ le identific■m cu construc■iile regelui
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A■ot. In zidurile exterioare ale cet■■ii noi sau ale ora■ului
este greu de recunoscut partea primitiv■ construit■ în

timpul regelui Sâmbat. Dimpotriv■, ceeace se poate observa

■i f■r■ cercet■ri speciale în aceste ziduri nu apar■ine decât

timpurilor cari urmar■ domina■iei dinastiei na■ionale ; sunt

operele arhitec■ilor diferitelor epoci posterioare; domina-

torii, Greci, Kurzi (Chedadieni) ■i prin■ii Armeni investi■i
cu puteri de statul Georgian rivalizau în înt■rirea fortifi-

ca■iilor ora■ului ■i în înfrumuse■area lui. A■adar, zidurile

ora■ului Ani prezint■ un mare interes pentru studiu nu

numai ca arhitectur■ militar■ ci ■i din punct de vedere

artistic.
*

% s

Astfel r■m■■i■ele materiale u■ureaz■ sarcina arheologi-
lor în delimitarea cronologic■ a diferitelor straturi culturale.

Aceste straturi nu numai c■ sunt juxtapuse dar sunt ■i

suprapuse unele peste altele ■i chiar amestecate unele cu

altele într'un mod foarte complicat. Dup■ m■rturia unui

c■l■tor turc suntem asigura■i c■ pân■în mijlocul sec. XVII

Ani era locuit de Armeni ; deasemenea pentru secolele XV

■i XIV suntem înarma■i cu urme materiale ale culturii

locale cari dovedesc prelungirea vie■ii în acest ora■; dar

pe atunci era un ora■ mort, în care se instalau locuitorii

din împrejurimi cu uneltele menajului lor, menaj primitiv
de agricultori sau p■stori armeni ■i kurzi. Studiul obiec-
telor din aceast■ perioad■ se impune în mod neap■rat,
altfel riscând s■ atribuim culturii materiale a ora■ului Ani

■i epocei prosperit■■ii sale, aceste articole ale vremurilor

de abrutizare a moravurilor ■i de s■lb■ticie social■, când

ora■ul era deja mort. Dar, pân■ la sfâr■itul sec. XIV, ace-

la■ ora■, de■i în decadescen■■ politic■, nu-■i întrerupsese
activitatea artistic■. S■p■turile f■cute în jurul bisericii

Mântuitorului au adus la lumina zilei ultima piatr■ de în-

coronare a turlei acestei construc■iuni m■re■e odat■ cu data

termin■rii ei, la sfâr■itul sec. XIV. Natural este vorba de

restaurarea cl■dirii, dar o restaurare fundamental■.

Studiul am■nun■it al edificiilor monumentale u■ureaz■

deosebirea straturilor culturale suprapuse ale ora■ului Ani.

Ajungem la acela■ rezultat dac■ ■inem seam■ de r■m■■i■ele
ora■ului, resturi ale pustiirilor din diferite epoce. In caz
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de devast■ri mari, dupa ce ora■ul era pr■dat, popula■ia
care îi opunea o rezisten■■ înver■unat■ masacrat■, terenul

nici m■car nu era cur■■at ■i via■a reîncepea în mijlocul
ruinelor ■i câteodat■ chiar a cadavrelor. Nu.■i d■deau os-

teneala decât pentru nivelarea gr■mezilor. ■i acest lucru

s'a repetat deseori. Intr'o parte a ora■ului, în vecin■tatea

uneia din cele mai vechi biserici, lâng■ un mare minaret,

s■p■turile au descoperit tripla statificare a solului: terenul

fundamental pietros al ora■ului Ani sau mai precis în roc■

sau în lav■, cu urme de masacre, deasupra un strat de

tranzi■ie cu c■minul ■i alte urme ale menajului unui cet■-

■ean al timpului domiciliat la acest nivel ■i mai sus terenul

ora■ului Ani care restaurat ■i înflorit uitase deja devast■-

rile suferite. Natural, terenul ora■ului se în■l■a ■i pentru
a p■stra leg■tura cu unele edificii vechi, cl■dite pe terenul

fundamental, ridicau. solul prelucrându-l, construiau sc■ri

pentru a scobort din strad■ în curtea joas■ a cut■rui sau

cut■rui monumentdintr'o epoc■ trecut■, de exemplu a bi-

sericii Sf. Apostoli.
Aceste construc■iuni ale ora■ului Ani dateaz■, în mare

parte, din epoca noului regat, cu o art■ imitativ■, repro-

ducând capo d'operele arhitecturii armene vechi, cu

variatele genuri ale celor mai înaintate provincii ale Ar-

meniei din punct de vedere cultural ■i din epoca rena■terii

burgheze, când lipsit■ de o dinastie na■ional■, ora■ul se

bucura de toate libert■■ile unei autonomii interioare, de

epoca creatoare a stilului local independent mai cu seam■

'

în arta de a cl■di ■i de a ornamenta. Nu putem trece sub

t■cere câteva monumente izolate ale epocei vechi, monu-

mente remarcabile ale artei armene din epoca feudal■ ; este

vorba de modelul local al bisericilor, o supravie■uire a ca-

tedralelor siriene, cu o sculptur■ veche decorativ■, cum

este de exemplu biserica Citadelei. Este de observat un

am■nunt. Pe latura meridional■, aproape de conc■, de

afar■, se vede sculptat sacrificiul lui Abraham: compune-

rea este bazat■ pe textul traducerii caucaziene a Vechiului

Testament care î■i are originea din traducerea armean■

direct ■i din traducerea georgian■ prin „via armeniaca" la

originalul din limba siriac■, de unde rezult■ coinciden■a,
nu întâmpl■toare, cu sculptura cu acela■ subiect, dintre
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arhitectura georgian■ (fragment al bisericii din apropierea
Sokhum) ■i arhitectura din Galia !).

Rezult■ de aici c■ ora■ul Ani reprezenta un adev■rat
muzeu de arhitectur■ chiar pe vremea cândtr■ia ■i prospera.

Totu■i, bog■■ia arhitectural■ a ora■ului Ani nu este

înc■ caracterizat■; trebue s■ ■inem seama de existen■a cu-

rentelor în art■, care, câteodat■ sunt simultane ■i î■i au

originea din sursele religioase ale diferitelor confesiuni

cre■tine cât ■i din influen■a na■ional■. Pân■la studiile f■cute
în urma s■p■turilor, erau departe de a b■nui ■i aprecia, de

exemplu, marea importan■■ a confesiunii calcedonice sau

greco-ortodoxe, reprezentat■ în ora■ul Ani în epoca înflo-

ririi sale de c■tre organiza■ia na■ional■ georgian■, a c■rui

■ef suprem, catolicosul din Mezkheta aveajurisdic■iunea sa

în ora■ul armean. Este deajuns s■ remarc■m pân■ în ce

m■sur■ pictura mural■ din interiorul bisericii ne conduce

s■ diferen■iem ansamblul constructiv în arhitectura calce-

donic■, independent de preferin■a pentru diversele modele
de biserici, favorizate în mijlocul acestei confesiuni, tr■dând
când tendin■ele artistice na■ionale georgiene, când împ■ca-
rea stilurilor na■ionale ale credincio■ilor de diferite origini.
Dealtfel, nu trebue s■ judec■m dup■ p■rerile noastre, ac-

tuale, preconcepute, când este vorba de na■ionalism în via■a
spiritual■. Na■ionalismul modern exclude toleran■a, el se

identific■ cu o confesiune determinat■. In ora■ul Ani, bise

rica greco-ortodox■ de sub jurisdic■iunea catolicosului din

Mezkheta nu excludea deloc elementele esen■iale ale na■io-
nalit■■ii armene ■i nu suprimatradi■iile ■i limba sa. Trebue

s■ mai ■inem seam■ ■i de ortodoxia melchit■ ; nu este tot

una cu cea greac■ ■i este de provenien■■ meridional■, din

Siria arabizat■. Dealtfel, aici intervine: ■i chestiunea „ar-

caun".ilor armeni, o chestiune foarte însemnat■ prin impor-
tan■a sa în arta ora■ului Ani ■i în general în via■a cultu-

ral■ a Armeniei ■i printre altele prin introducerea numi-

rilor arabe în mediul armean.

n.!

O arhitectur■ de o importan■■ considerabil■ pentru

ora■ul Ani, este arhitectura musulman■. S■p■turile au adus

1) Pentru mai multe am■nunte s■ se cerceteze lucrarea mea asupra
bisericii Citadelei Ani.
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la lumina zilei existen■a a mai multor moschee, ale c■ror

resturi, destul de vizibile la suprafa■■, dovedesc o influen■■

local■. Sapa ■i lopata lucr■torilor no■tri au scos din d■râ-
m■turile înconjur■toare fragmente cari adaug■ tr■s■turi

noi, precise, spre gloria aceleia■i arte. Pentru c■l■torul eu-

ropean, de exemplu pentru Rusul Muraviev, p■truns de

prejudec■■ile cre■tinit■■ii europene exclusive, era un fapt
uimitor convie■uirea pacinic■ ■i în acela■ timp strig■toare
a acestor opere de art■, musulman■, laolalt■ cu m■re■ele
edificii ale cultului cre■tin. S■p■turile au mai descoperit ■i
urmele altor l■ca■uri musulmane de rug■ciune. Fragmente
cu o inscrip■ie arab■ ■i cu litere de o m■rime neobi■nuit■,
previn dintr'o moschee d■râmat■ ■i probabil de dimensiuni
tot atât de neobi■nuite. S■p■turile din 1917, ultimele pe
cari am avut fericirea s■ le fac, au scos la iveal■ înc■ un

mauzoleu musulman, situat aproape de catedrala ora■ului
Ani, dinspre sud-vest: acest mauzoleu dateaz■ din timpul
când arhitectura musulman■era în plin■ dezvoltare în ora■ul
Ani, mauzoleul fiind mai târziu prelucrat ■i întrebuin■at ca

loc de înmormântare ■i având pe el o inscrip■ie persan■.
Arhitectura musulman■ a acestui ora■ are o particularitate:
nu se poate nega influen■a artei decorative locale ■i a pro-

cedeelor sale tehnice, în special în alegerea materialelor, in-

dependent de influen■a general■ a artei armene medievale

asupra arhitecturii musulmane a Seleucizilor; dar aceasta

r■mâne ca o chestiune de rezolvat.

a

i *

O ramur■ aparte a arhitecturii armene, a ora■ului Ani,
este arhitectura laic■. Ea este reprezentat■ prin diferite

construc■iuni importante ca: palaturi, hanuri ■i deasemenea

prin s■li cu un sistem me■te■ugit de arcade ■i bol■i, deco-

rate întotdeauna somptuos, prin cizel■ri; aceste s■li, în

vecin■tatea bisericilor serveau la întrunirile publice sau la

înmormântarea personagiilor însemnate ale ora■ului. Sunt

monumente ale c■ror fa■ade, împodobite, prezint■ cele mai

frumoase modele ale ornamenta■iei în piatr■ cizelat■. In

ora■ul Ani sunt explorate deasemenea r■m■■i■ele construc-

■iunilor grece■ti, dintre cari una, palatul, purta inscrip■ia
greceasc■ men■ionat■ mai jos. Dar ceeace a influen■at în
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cu caracter laic, este arta decorativ■ musulman■, sau mai

de grab■ musulmano.iranian■; dar nu f■r■ o alegere.a ele-

mentelor care introduse în compunerea desemnului ■i în

aranjarea materialului tr■deaz■ pe artistul armean. Insfâr■it,
în arhitestura laic■, trebue s■ ■inem seam■ de întrebuin■a-
rea lemnului ■i a ghipsului. Se afl■ r■m■■i■ele remarcabile

de arcuituri în lemn cizelat ■i pictat ■i de buc■■i decora-

tive în ghips cari împodobeau interiorul palatelor.

Influen■a artei musulmane se manifest■ în m■sur■

foarte mare în sculptura decorativ■ a epocei burgheze ■i

ia propor■ii mai cu seam■ în arhitectura laic■. Numai a■a

numitele Khatch Kar-i, acele pietre cu imaginea crucii, pre-

v■zute cu broderii cizelate, r■spunzând cerin■elor cultului

ecleziastic ■i moravurilor populare, sufereau în acela■ timp
influen■a celor dou■ curente ale artei: curentul ecleziastic

;■i laic, cre■tin ■i musulman în care p■trund deasemenea

elemente care mai subsist■ din epoca p■gân■. Aceste pietre
„Khatch.Kar.i", foarte numeroass în epoca burghez■, ne dau

posibilitatea s■ urm■rim pas cu pas desvoltarea artei deco-

rative în ora■ul Ani începând din sec. XIII ■i XIV; mai

sunt îns■ ■i exemplare remarcabile de dat■ mai veche, cu

ornamente vegetale; un asemenea exemplar dateaz■ din

sec. X.

Totu■i nu este deloc u■or s■ ilustr■m fiecare gen al

acestei bog■■ii multicolore de arhitectur■ prin simpla enu-

merare a monumentelor din categoria corespunz■toare.

*
% %

Am comite o eroare foarte mare dac■ am încerca s■

c■ut■m în ora■ul Ani, în edificiile de oarecare durat■, mai
cu seam■ în acelea care apar■in cultului, construc■iuni da-
tând în întregime dintr'o epoc■ determinat■. Atât timp cât
a vie■uit ora■ul Ani, au vie■uit ■i monumentele sale; ele

suportau necontenit orice mi■care modern■ ce se producea
în mediul artistic, ele se l■sau s■ fie atinse de orice suflu
creator emanând din aceea■i surs■. In ora■ul Ani, nici o

biseric■ n'a fost l■sat■ neatins■, din cauza acestei tendin■e
de a moderniza, cu excep■ia templelor, cari, c■deau în

ruine ■i z■ceau îngropate sub p■mânt. Se restaurau (cl■di-
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rile vechi, se prelucrau ■i se reconstruiau dup■ gusturile
moderne. Câteodat■, în aceast■ munc■ de reînnoire, inter-

venea. necesitatea de a adapta edificiul pentru un cult nou

sau pentru cultul st■pânilor noui. Constructorii sau restau-

ratorii ora■ului Ani nu erau anticari; ei nu cru■au deloc

r■m■■i■ele operelor artistice ale epocelor precedente. Cele
mai frumoase modele de sculptur■, fragmente arhitecturale

remarcabile, pietrele Khatch.Kar.i în stilul cel mai vechiu,
inscrip■iile de o importan■■ excep■ional■ au fost g■site în

piatra zidurilor. Sfor■■rile poastre pentru a g■si ruinele

unui palat celebru, al unui prin■ armean, aproape de bise-

rica Mântuitorului au fost zadarnice, pentruc■ din imensele

sale lespezi de piatr■ a fost în■l■at în sec. XIII o capel■
■i restul a fost întrebuin■at pentru construirea incintei. Un

exemplu edificator în ceeace prive■te soarta marilor monu-

mente ale ora■ului Ani ne ofer■ istoria Catedralei din Ani.
Aceast■ catedral■ este recunoscut■ de mult timp ca un

monumentde art■ armean■ din secolul X-XI. La începu-
tul secolului XI, biserica era deja terminat■, dup■ cum o

dovede■te o frumoas■ inscrip■ie de pe un perete al cl■dirii.

Totu■i, în a doua jum■tate a secolului XI ea a fost trans-

format■ în moschee. Grupul sculptural al fondatoarei,
regina Cathramide, o statue cu modelul Catedralei, a fost
f■cut în buc■■i ■i noi i-am g■sit modelul în vechea biseric■

de lâng■ marele minaret ■i un fragmentalstatuii în piatra
de zid■rie a unui baptister ruinat care pe vremuri se în■l■a
într'un col■ al catedralei. Probabil c■ din acest timp da-
teaz■ mauzoleul musulman descoperit prin s■p■turile f■cute
în 1917. In 1725, regele Georgiei, David Ctitorul, eliberând

ora■ul Ani de sub domina■ia musulman■, a redat acest

monumentcultului cre■tin. La începutul secolului XIII, sau

poate cu vreo zece ani mai de vreme, Catedrala a fost
reconstruit■ ■i de atunci dateaz■ semi.colonetele sale fine

■i svelte, fa■adele sale împestri■ate, împodobite cu pietre
trandafirii, etc. Modelul bisericii, din timpul întemeierii
sale este departe de a dovedi c■ catedrala, a■a cum se pre-

zint■, ar fi o oper■ a secolului X-XI; este chiar imposibil
s■ g■se■ti locul unde trebue s■ se fi aflat statuia Cathra-
midei cu modelul catedralei. Dar inscrip■ia întemeietoarei?
Nu este decât o copie din sec. XIII: acest lacru este con-
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firmat de particularit■■ile paleografice ale scrierii ■i dease-

menea prin câteva tr■s■turi de ale textului. O biseric■ din

timpurile cele mai îndep■rtate a trecut printr'o serie de

transform■ri pentru a deveni pân■ la urm■ o baie: este

biserica Citadelei.

*
* *

Picturile murale ale ora■ului Ani pot îmbog■■i istoria

picturii. Pentru istoricul civiliza■iei cre■tine din Caucaz,
: via■a ■i actele sfântului Grigore, pictate cu mult■ grije pe

pere■ii bisericii lui Tigran Honen■, prezint■ o surs■ de in-

forma■iuni multiple ■i de mare valoare. Este o biseric■

construit■ de un Armean, fapt confirmat de o mare in-

scrip■ie armean■, care prin câteva detalii tr■deaz■ religia
greco-ortodox■ a constructorului. In interior picturile chi-

purilor sfinte ale bisericii ne dau, în gravuri murale prev■-
zute cu inscrip■iuni l■muritoare în limba georgian■, întreaga
istorie a sfântului Grigore. Este o reprezentare a versiunii
calcedonice din limba arab■ a vie■ii sfântului Grigore !)
dup■ care sfântul Grigore este lumin■torul nu numai al

Armenilor ci deasemenea al Abkhazilor, al Aghuanilor ■i
al Georgienilor ■i un tablou pictat pe peretele bisericii

reprezint■ chiar cavalcada celor patru regi uni■i ai Cau.

cazului : ei merg în galop în întâmpinarea lumin■toruluilor

comun, sfântul Grigore; regele armean merge în frunte iar

calul s■u calc■ în picioare un porc: întrupare simbolic■ a

p■gânismului doborit.
D

* *

Sculptura liber■, independent de scopuri decorative,
nu era deloc str■in■ pentru arta armean■ a ora■ului Ani
în epoca feudal■ ■i deasemenea în aceea a noului regat.
Ea se manifesta mai ales în grupurile întemeietorilor de

biserici. Statuia regelui Gaghik, constructorul|bisericii

sfântul Grigore, a fost g■sit în s■p■turile f■cute la acest

monument minunat prin complexitatea arhitecturii sale,
biseric■ rotund■ sau mai de grab■ poligonal■ cu trei etaje.
Statuia ■inea în mâinile sale modelul bisericii. O inscrip-
■iune în limba armean■ situat■ al■turi explica ra■iunea

1) Vede■i publica■iunea mea a acestui text, descoperit în muntele
Sinai în timpul c■l■toriei din 19C2.



„stte..

acestui grup sculptural. Turbanul împ■cat cu crucea, pe

pieptul statuii, arata într'un mod cât se poate de limpede
rolul jucat de califat la întemeierea noului regat armean.

Desigur, în factura statuii, ca ■i în execu■ia p■rului încre-

■it se vede supravie■uirea vechilor tradi■ii. Intr'un stil mai

vechiu, care dup■ unele detalii ar p■rea iranian, este con-

ceput■ ■i executat■ sculptura în relief pe bazalt, a grupului
princiar: calul bine înh■mat este plin de vigoare ■i de

voiciune natural■. In epoca posterioar■ succede acestui

naturalism o „stilizare" din ce în ce mai ■eap■n■; chiar

subiectele de sculptur■ se restrâng într'un cerc de figuri
de ornamenta■ie de aci înainte mereu stilizate ■i în forme

geometrice. Este deja epoca burghez■, în care suprafa■a
unicolor■ a cl■dirilor, culoarea ro■ie ■i deseori o culoare

mai închis■, este înlocuit■ prin mai multe culori ■i în care

cizelarea decorativ■ se întinde din ce în ce îngustând spa-

■iile libere de pe ziduri.

Era o mi■care neîncetat■ de sentimente artistice care

se adapta la cerin■ele economice ale nouilor clase sociale

■i care provoca alegerea nouilor materiale ■i a nouilor

procedee tehnice. In aceast■ mi■care general■ se schimba

chiar modul de t■iere al pietrelor, Echerul cubic din epoca

Kamsarakan.ilor sau poate dintr'o epoc■ mai veche care

prezint■ blocuri ciclopice (se pot vedea în p■r■ile arhaice

ale zidurilor citadelei, pe vremuri fort■rea■■), pietrele de

construc■ie cu trecerea timpului devin pl■ci neînsemnate,
o c■ptu■eal■ decorativ■ a zidurilor ultimei epoci, când pu-

terea de rezisten■■ trecea la calitatea cimentului ■i la noul

sistem al pietrei de zid■rie. In obiectele de art■ industrial■

ora■ul Ani exceleaz■ prin bog■■ia produselor ceramice.

Cea mai mare parte din aceste produse descoperite nu sunt

decât fragmente, dar exist■ e■antilioane cât mai diferite în

cantitate imens■. Ele difer■ prin materia din care au fost

f■cute, prin lucrarea argilei, ■i însfâr■it prin forma ■i exe-

cu■ia decora■iilor când în relief, când în culori, câteodat■
cu fe■e simple, deseori lustruite ■i adesea cu desemne sau

scene de interes etnografic. Se afl■ exemplare de o nespus■

frumuse■e, unele produc■iuni ale arti■tilor din ora■ul Ani

prev■zute câteodat■ chiar cu marca atelierului local, altele

importate, fiind cât se poate de semnificative pentru de-
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terminarea pie■elor mondiale care erau în leg■turi comer-

ciale cu ora■ul Ani. Un interes particular se ata■eaz■

vaselor ovale decorate în relief, câteodat■ pictate ■i foarte

r■spândite dela Bukhara pân■ în Egipt. Muzeul din ora■ul
Ani poseda cea mai frumoas■ ■i cea mai bogat■ colec■ie.

Multe din aceste vase ■i ol■rii poart■ inscrip■ii
armene, persane ■i arabe; eie ne conduc la unele concluzii

foarte grave în ceeace prive■te p■r■ile sociale integrante
ale popula■iei ora■ului Ani; mai târziu, în epoca decaden-

■ei, ele dovedesc degenerarea na■ional■ a înaltei burghezii,
care înghi■ise toat■ noble■ea de sânge ■i care la rândul

s■u se altera prin încruci■■ri matrimoniale cu reprezen-

tan■ii diverselor na■iuni dominante; ele ne indic■ conser-

varea tradi■iilor armene în straturile sociale mai joase la

cari se remarc■ o dragoste devotat■ pentru limba ■i scrie-

rea na■ioala.
%

*
3

S■p■turile au scos la iveal■ multe materiale care ca-

racterizeaz■ industria ■i comer■ul ■■rii cât ■i accesoriile

lor. De notat sunt speciile de balan■e cu greut■■i marcate

cari ne au dat posibilitatea de a constata sistemul local

sexagesimal, o supravie■uire a sistemului arhaic local, în-

rudit cu cel asiro.babilonian.

Inscrip■iile singure ar da ora■ului Ani dreptul de a

fi un obiect special de studii aprofundate. Ele sunt de o

importan■■ nepre■uit■ nu numai pentru studiul chestiunilor

filologice ci economice ■i sociale, locale ■i generale. G■sim

desigur informa■iuni ■i de natur■ politic■ ; este de ajuns
s■ indic■m o inscrip■ie greac■, din nenorocire fragmentar■,
din 1049, care poveste■te, în termeni cam pompoase, domi-

na■ia greac■ în ora■ul Ani ■i construirea inaugurat■ sau

terminat■ de c■tre Greci a unuia sau a câtorva edificii.
Era-aproape în ajunul invaziunii turce, care urma

s■ smulg■ ora■ul pentru totdeauna din mâinile Gre-

cilor. V. Benekevici în lucrarea sa asupra acestei inscrip■ii,
relev■ punctele cele mai interesante pentru istoria local■

■i aceea a Bizan■ului. O inscrip■ie georgian■, de importan■■

excep■ional■, din 1218, inscrip■ia catolicosului georgian
Epiphane, este publicat■ ■i analizat■ în articolul meu care

se afla înserat în Buletinele Academiei a ■tiin■elor din
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Rusia. Aceast■ inscrip■ie a fost descoperit■ în s■p■turile
din 1911. Textul s■u prezint■ un extras dintr'o cuvântare

■inut■ de catolicosul Epiphane, pentru a potoli neîn■elege-
rea intervenit■ între turma Breco.ortodox■ ■i p■storii s■i,
când vizit■ ora■ul Ani pentru sfin■irea bisericii, probabil
biserica lui Tigran Honentz. Inscrip■ia persan■, textul din

„yarlik* al Khanului mongol, a angajat pe savantul s■u

editor ■i interpret, V. Barthold, s■ fac■ o serie de însem-

n■ri pre■ioase asupra istoriei economice a epocei. Nume-

roasele inscrip■ii armene ale ora■ului Ani, în parte cunos-

cute de mult timp dar prost publicate, în parte necunoscute

pân■ la s■p■turi, ■i-au g■sit un editor con■tiincios în per-
soana îndemânatecului epigrafist [. Orbelli, care d■ în aceste

zile■la Petrograd colec■ia lor complect■, cu reproducerea
exact■ fototipic■ într'una din publica■iile

-
Academiei de

istorie a culturii materiale din Rusia. Insemnata inscrip■ie
armean■ de pe poarta principal■ a ora■ului ■i deasemenea

traducerea yarlik-ului mongol, con■ine un termen important:
„Khasindju". Era considerst ca un nume de persoan■. Acest

cuvânt compus din cuvântul arab „Khas" ■i cel mongol
„îndju" sau „endjou'" este echivalent cu termenul nostru

contemporan „autonom" când este vorba despre un ora■

ca ora■ul Ani!).
Aceast■ autonomie constituia adev■rata for■■ crea-

toare a prosperit■■ii materiale ■i artistice a ora■ului Ani

■i a m■ririi sale, iar lipsa acestei autonomii fu cauza prin-
cipal■ a decaden■ei sale. Autonomia ra■ional■ din timpul
Mongolilor mo■tenea institu■ii precedente care se impuse-
ser■ în timpul domina■iilor trec■toare ale puterilor politice
din afar■. Baza pe care se desvolta via■a economic■ ■i
cultural■ a ora■ului Ani, era organiza■ie autonom■ a cet■-

■enilor burghezi cari sc■paser■ de pr■d■torii lor, mari

seniori, regi ■i feudali, ■i participarea lor activ■ ■i f■r■

piedici la comer■ul interna■ional. Cutremurele de p■mânt
ca ■i loviturile suferite de tronul ora■ului Ani, lovituri

cari au condus la dec■derea dinastiei na■ionale, nu sunt

1) Pentru mai multe detalii a se vedea articolul meu „Les maté-

riaux nouveaux apportés en contribu■ion ■ Vépigraphie arménienne* ■i
articolul lui V. Barthold asupra inscrip■iei persane despre care am po-

menit maisus.
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pentru istorie decât ni■te factori secundari, sau mai de

grab■ ni■te elemente decorative; ele nu sunt cauzele mari-

lor evenimente decât în povestirile populare. Ori prospe-

ritatea popula■iei ora■ului, depinzând de comer■, este do-
vedit■ prin numeroasele poduri depe Akhurian, pe malul

c■ruia era situat ora■ul, ■i prin caravanseraiurile ■i hanu-

rile deasemenea foarte numeroase ■i construite cu mult■

risip■.
Numirile multor str■zi ne sunt cunoscute de pe in-

scrip■ii. Sistemul de numire descoper■ influen■a diverselor

straturi sociale: feudali ■i mari burghezi (str■zile numite

dup■ numele proprietarilor de case ■i localuri publice),
ecleziastici (str■zile numite dup■ numele bisericilor), comer-

cian■i ■i industria■i (str■zile numite dup■ meseriile me■te-

■ugarilor sau dup■ specialitatea comercian■ilor).
S■p■turile au descoperit o serie de str■zi. Strada

principal■ este descoperit■ în întregime; începând dela

poarta citadelei ducea la poarta mare a ora■ului. In col■u-
rile str■zilor zidurile cl■dirilor aveau o form■ rotunjit■,
mai pu■in expus■ ciocnirilor ; aici se întrebuin■au ca prop-

tele pietre mari p■tratice.

Dealungulstr■zii principale, se afla un apeduct sub-

teran cu tuburi de argil■ care aducea dintr'un izvor situat

în mun■i, la dep■rtare de 12 verste, ape limpezi ■i gustoase
foarte s■n■toase pentru potolirea setei st■pânilor ora■ului,
a locuitorilor citadelei ■i a garnizoanei sale. Din aceast■

linie principal■ se separau alte ramuri pentru a aproviziona
cu aceast■ b■utur■ de calitate superioar■ punctele privile-
giate ale ora■ului : re■edin■a militarilor în turnurile ora■ului,

-

câteva hoteluri ■i câteva biserici. Desigur c■ numeroasele
b■i ale ora■ului profitau de apele abundente ale aceluia■i
apeduct. In interiorul cl■dirilor apa se distribuia prin tu-

buri de argil■ ■i de fier. O trec■toare îngust■ subteran■

dealungul apeductului servea pentru a supraveghea starea

acestei instala■ii ■i pentru a face repara■iile necesare.

%
* w

Insfâr■it, în ora■ul Ani ■i în împrejurimile sale se afl■

antichit■■i care leag■ monumentele epoceiistorice cu acelea

ale epocei proto.istorice ■i chiar cu ale epocei preistorice
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a aceleia■i ■■ri, cât timp este vorba de r■m■■i■ele culturii

popula■iei sale pre-indo-europene. Sunt pe■terile ■i mormin-

tele dolmene cu inventarul obiectelor din epoca de bronz

■i de fier. Desigur c■ pe■terile ora■ului Ani, a■a cum se

prezint■ acum în ruine, aceste „Kartun"-e, sau case de

piatr■, locuin■e sau mauzolee subterane cu prelucrarea lor

deja deteriorat■ ■i cu factura lor tehnic■ nu sunt decât

opere ale evului mediu, produse ale vie■ii istorice a ora■u-

lui Ani ; dar, în fond, în fa■a lor, ne reg■sim în epoca

construc■iunii celor mai vechi pe■teri din Caucaz: se g■sesc
urme bine hot■râte. In orice caz, cercet■rile cele mai fruc-

tuoase asupra originii ■i primei lor desvolt■ri se combin■

cu studiile pe■terilor din Vardzia, deasemenea prelucrate
de cultura cre■tin■ a Georgienilor, ■i cu a pe■terilor din

Van lucrate de Khaldi.i, cari st■pâneau malurile acestui lac

în epoca pre-indo.european■.
F■când inventarul mormintelor p■gâne ■i a p■r■ilor

antice ale celorlalte morminte, ne apropiem de epoca pre-

indo.european■ a ■■rii, uneori mai veche chiar decâtcivi-

liza■ia din Van. Acestor timpuri apar■ine numele ora■ului
Ani ■i numirile celor mai multe locuri din împrejurimi.
Dintr'o epoc■ mai veche î■i are originea baza termenului

etnic „ras.raz", „rah-ra", pentru numirile de locuri ca E-

raz-g-a.wor-q, pe vremuri capitala provinciei ■irak, Arax

(în loc de d'Aras-k), fluviul Er.ra.khini sau E.ra.khi care

se cite■te de obiceiu Eriakbhi, etc., în textele cuneiforme
ale sistemului vanic, afluent al fluviului Akhurian (în tur-

ce■te Arpaceai), care înconjoar■ dinspre sud platoul ora■u-

lui Ani.

Dar cine face leg■tura dintre aceste antichit■■i din

epoca pre.indo-european■, care precedar■ apari■iei locale

a elementelor etnice indo-europene destinate s■ creeze prin
încruci■are triburile amestecate de Armeni ■i na■iunea
armean■ cre■tin■, cu ora■ul medieval Ani? Sunt leg■turi
cari cresc din p■mânt, dac■ ne interes■m nu numai de

suprafa■a vizibil■ a operelor de art■, ci de mediul■i izvoa-

rele din cari izbucnea spiritul creator, care în amestecul

de stiluri ■i mijloace venite de afar■, g■sea totu■i mijlocul
de a se manifesta. Nu este vorba numai de materialele
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locale ci în primul rând de psihologia popula■iei ■i de pro-

cedeele tehnice locale, supravie■uire a timpurilor imemoriale.

A■ifi întrecut cu mult limitele unui articol de revist■,

dac■ nu mi.a■i fi impus datoria de a nu trata decât unele

p■r■i ale antichit■■ilor din Ani ■i de a omite în întregime
altele. ■i nu sunt sigur dac■ c■utând 's■ desv■lui tr■s■turile

caracteristice ale vie■ii reale din ora■ul Ani, descoperite

gra■ie s■p■turilor, n'am uitat punctele cele mai isbitoare ■i

poate chiar cele mai importante. De altfel s■ nu uit■m c■

din punct de vedere arheologic, ora■ul Ani în ruine este o

localitate de mare importan■■, mai mare chiar decât în tim-

pul înfloririi sale. Este un adev■rat muzeu încadrat în

peisajul s■u natural; pe deasupra, ar fi un laborater în care

am avea toate înlesnirile pentru a face studii cât se poate

de am■nun■ite ■i intime asupra faptelor substan■iale ale

desvolt■rii artei locale în partea sa constructiv■ interioar■,
în utilizarea materialelor ■i a metodelor tehnice ■i în istoria

restaur■rilor.

Nu mi-ar mai r■mâne decât s■ descriu cercetarea te-

renului ■i subsolului ora■ului Ani, urm■rit■ f■r■ încetare

în fiecare var■ de mine ■i de vitejii mei colaboratori, orga-

niza■ie, reparti■ia materialelor între dou■ muzee ale ora■u-

lui Ani, unul epigrafic iar cellalt general, obiecte din anti-

chitate, întocmirea unei explor■ri arheologice pentru care

era destinat■ o cas■ prev■zut■ cu un atelier fotografic,
domiciliul tuturor celor cari luau parte la cercet■rile ■tiin-
■ifice f■cute la fa■a locului. Dar iat■ con■inutul muzeelor

a fost împr■■tiat din dorin■a de a.l sc■pa de n■v■litorii

contemporani care amenin■au ora■ul; casa, dup■ câte ■tiu,
este d■râmat■ iar materialele distribuite între indigenii ■■rii,
lucr■tori turci cari împ■rt■■eau cu mine în mod con■tiincios
bucuriile ■i grijile muncii necurmate în c■utarea valorilor

■tiin■ifice : sancta, simplicitas! Nu sunt ei de vin■ dac■ al

XX.lea secol, aceast■ genera■ie luminat■, a provocat prin
mijloacele sale de a proceda în chestiunile interna■ionale
distrugerea acestei a■ez■ri de explorare arheologic■, insta-

lat■ în ruinele pacinice ale ora■ului Ani?).

1) Dup■ pacea bol■evico-turc■ din Brest-Litovsk, ruinele din vechea

capital■ armean■intrar■ în hotarele Turciei.
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Ori, acest ora■, înfloritor în evul mediu, a fost redus

din nou la mizerie ■i nimicit de ignoran■a ■i nebunia noui-

lor dominatori, chiar în epoca în.. care Caucazul deja în

decaden■■, spera în zadar s■ primeasc■ luminile regenera-
toare ■i libert■■ile sale, de afar■, din Europa occidental■.

N. MAR !)

_.
1) Articolul de fa■■ este scris în 1921 de regretatul savant, pentru

<Revue des Etudes Arméniennes»,
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ARMEANA ©

P■rerea dominant■ despre desvoltarea

-
arhitecturii

mai este înc■ ■i, azi aceea c■ bolta ■i cupola au fost între.

buin■ate pentru prima dat■ la construc■iile monumentale

de c■tre Romani ■i c■ ele au fost introduse în arhitectura

cre■tin■ occidental■ în Evul mediu ■i Rena■tere sub im-

boldul

_
monumentelor romane, aplicându.se într'o larg■

m■sur■ la basilici ■i spa■iile centrale. In realitate este

îns■ arta Orientului, sunt elemente iraniene pe lâng■ cele

semite, care trebuesc luate în seam■. Bolta tonelat■ (Ton-
nengewdlbe) a devenit o unitate de baz■ în construc■iile
din oazele Nilului ■i cele ale Eufratului ■i Tigrului, f■r■

ca s■ fi fost dat triburilor semite crea■ia monumental■ de

spa■ii înc■p■toare. Din contr■ desvoltarea ■i întrebuin■area
cupolei este o fapt■ a Iranienilor ■i este de regretat c■

pân■ în ziua de ast■zi am r■mas f■r■ cuno■tin■■ ■i în■ele.
gerea acestei realiz■ri ariene, ■i am luat-o în Germania din

mâinile Italienilor, cari prin p■strarea coloanei antice, au

r■pit cupolei posibilitatea de desvoltare, care rezid■ în

fiin■a ei. A■t■zi, descoperirea artei cre■tine dela izvoarele

Tigrului ■i Eufratelui în Armenia cu cea din ■■rile m■rgi-
na■e ale Asiei Mici, Mesopotamiei ■i Iranului, trebue s■

ne deschid■ ochii asupra situa■iei cu totul deosebite, care

la rândul s■u treze■te cunoa■terea importan■ei secundare

a unor teritorii despre care se crede c■ au fost hot■râtoare

între ultima construc■ie în bolt■ roman■ ■i prima romanic■

■i cupola Rena■terii în.Occident. Acoperi■ul de lemn

este caracteristic acestui intermezzo care era lipsit de des-

voltare. Abia dup■ preluarea construc■iei bol■ii este reluat■

în Occident acea mi■care de progres a arhitecturii, care

se ridicase pe temelia roman■ occidental■, dar care în

Orient ajunsese tocmai în acel timp la mare înflorire.
Atâta timp cât cupola se limita la case ■i palate ■i

1) Din „Biblioteca Estului", publicat de Prof. Dr. Wilhelm Kosch dela

Universitatea din Cern■u■i, Vol. III: Arta arhitectonic■ a Orientului. O

privire asupra curentelor principale importante pentru Europa, Viena-

Leipz'g, 1416.

15
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prin în■irarea de celule de locuit satisf■cea nevoia de spa■iu,
nu putea s■ se realizeze o desvoltare a cupolei cu scopul
de a m■ri spa■iul unei singure celule în mod monumental.

Aceast■ se întâmpl■ numai atunci când fiecare cupol■ a

fost izolat■ ■i i s'a cerut s■ satisfac■ cerin■e mari de spa■ii.
Aceast■ cerere rezult■ în momentul când cultul cre■tin
întreprinse crearea Casei Domnului.

Noitr■im în credin■■ c■ Cre■tinismul a plecat în toat■

întinderea sa dela Bazilic■ drept form■ de biseric■. Aceasta

nu este drept, ■i toat■ istoria artei era a■ezat■ printr'o
astfel de premis■ pe un t■r■m gre■it. Dimpotriv■, forma
arhitectonic■ a bisericii s'a desvoltat în continuare din

celula cupolar■ tocmai în acea ■ar■ în care cre■tinismul
devenise religie de stat mai de vreme decât în occident.
Aceast■ recunoa■tere, care explic■ lupta dintre bazilica ■i
cupol■ atât în Orient cât ■i în Occident este de o imor-

tan■■ adânc■. Trebue ■inut în vedere c■ biserica ortodox■

s'a pref■cut complect într'o construc■ie cupolar■ ■i în Oc-
cident cupola a luat conducerea în construc■ii din timpul
Rena■terii. Pe de alt■ parte reese tot mai clar c■ cupola
domin■ în bazinul mediteranian chiar în epoca pre-myce-

nian■, ■i probabil a fost adus■ de Heti■i depe platoul Ar-

meniei sau din Iran. Vechea biseric■ cupolat■ cre■tin■ reia

un tip de construc■ie pierdut în bazinul mediteranian, dar

p■strat în Orientul îndep■rtat. Singura deosebire rezidând

în faptul c■ forma r■spândit■ preistoric■ era construc■ia
circular■ pe când cupola ce apare în epoca istoric■ este

ridicat■ deasupra unui p■trat.
Construc■ia bisericilor armene■ti este legat■ dintr'un

■nceput de cupola p■tratic■. Prin faptul c■ p■tratul cu

cupola sa Jtrompar■ fu■ desvoltat monumental, se ivi din

nevoie problema tensiunii ■i presiunii, pe primul plan.
Astfel prima form■ a vechei biserici cre■tine armene fu

p■tratul cu conce (Konchenquadrat). Catedrala din Mastara

construit pe la 650 nu este desigur prima construc■ie a

acestui tip care s'a n■scut cu dou■ sau trei secole în urm■.

Se vede p■tratul de baz■ pe 3 trepte (de 12/11, 20 m)
din care concele r■sar cu câte 5 laturi, astfel ca partea
lat■ central■ merge paralel cu latura p■tratului ■i astfel se

face posibil un acoperi■ piramidal, care se reaz■m■ de
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tamburul ferestrei uria■ei cupole. Aceasta se închide de-

asemeni cu un acoperi■ de piatr■ piramidal. Marginile aco-

peri■ului poart■ frize cristate mici, pe cari le g■sim în

acela■ loc deasemeni ■i la monumentele vechi iraniene ale

Achemenizilor.

Tipul de construc■ie citat surprinde complect pe oc-

cidentul. ■i totu■i plecând dela acest gen a început o des-

voltare, care rezemându.se pe principiul sus■inerii concelor

(Konchenverstrebung), a creat cele mai diferite variet■■i
dup■ cum s'a men■inut baza p■trat■ sau au fost în■iruite
concele nemijlocit câte patru, ■ase sau opt. Aceste forme
.de construc■ie armene nu au nimic comun cu un al doilea

■ir de construc■ii cupolate, care înc■ în opoca elen■ a

trecut, stimulat probabil tot de Iran, peste Mesopotamia
■i Siria r■spândindu.se în Balcani ■i la Constantinopole
unde tr■i o scurt■ înflorire în construc■iile octogonale ■i
în a■a numitele „bazilici cupolate*. ■i acolo ea a fost înl■-

turat■ de prin anul 1000 ■i înlocuite cu un tip, care des-

volt■ p■tratul în propor■ii monumentale f■cându-l o form■

de construc■ie dominant■ ■i îl ridic■ pân■ în tambur în

felul tipic sacic armean cu trompe. Cele mai vechi exemple
le-am descoperit pe p■mântul Greciei, în m■n■stirile Da-

phni dela Atena ■i Hosios Lucas între Parnas ■i Helicon,
pe urm■ în Neamonia pe Chios. Nu vreau s■ insist mai

mult aici, fiindc■ ■i aceast■ înaintare evident■ a ciclului
sacic.armean în regiunea mediteranian■ nu s'a putut afirma

contra unui altuia al c■rui cel mai vechiu document este

cunoscut literar, dar care deveni mai târziu forma con.

structiv■ dominant■ în arta arhitectonic■ a Orientului,
adic■ biserica cupolat■ cu baze de cruce (Kreuzkuppel-
kirche). Ea a fost adus■ în Occident prin primul reprezentant
al Dinastiei armene pe tronul imperial al Bizan■ului, Bazi-

laies Machedon (867-889), cu construc■ia bisericii „Nea"-
Desvoltarea ei se g■se■te în mod evident în Armenia ■i
de acolo s'a r■spândit aceast■ form■ de construc■ie în tot

■inutul bisericii ortodoxe, f■r■ a mai trece peste Bizan■.
Din cauza spa■iului restrâns sar peste câteva exem-

plare intermediare armene■ti ■i a■ed numai decât lâng■ Bi-

serica dela Mastara tipul cupolat dela Tali■, care, dup■

inscrip■ia ce o poart■, a fost construit■ prin anul.670.
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Ctitorul s■u, Prin■ul Mamikonian (aprox. 662-685)■i so■ia
sa Elena crear■ prin aceasta o construc■ie a c■rui tip. re-

învie abia în Ghesi-ul roman: o construc■ie longitudinal■ a

c■rei înc■pere este cuprins■ în mod unitar sub o cupol■ ■i
renun■■ la forma trinavat■ în favoarea înc■perilorlaterale,
cari se deschid prin tone transversale spre tonele longitu-
dinale alipite cupolei. Din studiul bazelor reiese c■ se

începuse înc■ în Armenia înlocuirea sus■inerei concelor

(Konchenverstrebung) prin stâlpi interiori numaidecât ce

tonele a■ezate înaintea cupolei conduceau la aceasta. Se

vede, construc■ia se descompune dup■lungimeîn trei p■r■i,
care sunt desp■r■ite unele de altele prin perechi de stâlpi
uria■i. Partea de est este transformat■ în cor .■i prezint■
câteva tr■s■turi tipice armene■ti, cari nu mai vin în consi-

derare aici. Dealtfel citez acest tip numai pentruc■ este impor-
tant pentru arta italian■ ■i dovede■te c■ Orientul urma cu

un mileniu mai devreme, propria sa cale. Pentru arta orto-

dox■, nici acest tip n'a c■p■tat o importan■■ durabil■. In

tot cazul el arat■ cupola cu sus■inere prin stâlpi care se

g■se■te ■i la biserica cupolat■ în form■ de cruce. Aceasta

nu î■i are origina în construc■ia longitudinal■ ca hala cu-

polat■ ci în construc■ia pur central■ (Zentralbau) ■i anume

în construc■ia cu conce.

Acest tip fundamental este reprezentat prin Catedrala
dela Bagaran, întemeiat■ în anul 624 în timpul lui Khos-

row II (Parwez 590-628) ■i terminat■ în anul 631 de c■tre

Prin■ul But sau respectiv de so■ia sa Ana. Aci vedem c■

concele (Konchen) mai sunt p■strate, dar sunt de o impor-
tan■■ pur formal■, c■ci din punct de vedere constuctiv au

devenit inutile, fiindc■ stâlpii sus■inând cupola sunt destul

de întinse. Ei ■ed cu o lungime de 1,32 m. în col■urile p■--
tratului cupolei de 5,45 m., care trece la cerc cu ajutorul
trompelor. Din nenorocire cupola dela Bagaran s'a pr■bu■it.
Vederea interioar■ a Catedralei din Mren,ctitit■ în timpul
Imp■ratului-Heraklios între 637-640 de c■tre Prin■ul
Nerseh Kamsarakan, prezint■ mai clar construc■ia hot■râ-

toare. Aici se vede stâlpul cupolei pe primul plan. Din
miez se desprind dungile (ciubucile = Vorlagen) înspre cele:

patru laturi pentru arcurile, cari merg pe de o parte spre

zidurile exterioare, iar pe de alt■ parte sunt destinate
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pentru tone (Tonnen) ■i cupola central■. Catedrala din

Mrenrepresint■ tipul pur al bisericii cupolate pe baz■ de

cruce f■r■ conce. Totu■i pe lâng■ acest tip s'a p■strat ■i
forma de construc■ie cu conce, îns■ nu în tipul primitiv
armean de tetraconc■, ci în a■a numitul „triconc■". Trebue

s■ ne referim pe scurt la aceasta dac■ vrem s■ în■elegem
desvoltarea istoric■ a anumitor forme în arhitectura orto-

doz■ ■i a unor exemplare de acest gen r■spândite în Oc-

cident, de exemplu la Rin.

Trinconca (Trikonchos) se na■te în Armenia prin în-

locuirea concei laturii de vest printr'o ton■ longitudinal■,
numaidecât ce dorin■a dup■ o predominare a formeilongi-
tudinale devine vie, fie prin cult, fie din dorin■a de a ac-

centua forma crucii prin lungirea bra■ului de mijloc. Ea se

întâlne■te în Armenia atât în forma redus■ f■r■ stâlpi sus-

■in■tori centrali, cât ■i în forma catedralei cu ei, înc■ din

secolul al la Talin; cupola fiind construit■ fie -cu

ajutorul trompelor, fie prin pandentivi, a c■ror prezen■■ se

învedereaz■ chiar prin secolul VII. Este foarte remarcabil

faptul c■ în ■inuturile dun■rene ale Balcanilor pân■ sus în

Moldova triconca simpl■ predomin■, pe lâng■ care se în-

tâlne■te îns■ ■i biserica cupolat■ cu baz■ de cruce, chiar ■i
f■r■ triconc■. In celelalte ■inuturi ale Bisericii ortodoxe

aceast■ form■ e întrebuin■at■ cu predilec■ie sau chiar în

mod exclusiv.

J. STRZYGOWSEKI

A ap■rut în 1918 tocmai de Prof. Strzygowski moti-

varea desvoltat■ a tezei sale în opera sa important■: Der

altchristliche Kuppelbau der Armenier. (Gussmanerwerk mit

Plattenverkleidung). Patru c■r■i din istoria artei ariene.
. Rezultatele unei c■l■torii de studii întreprins■ de Institutul
de istoria artei a Universit■■ii din Viena, prelucrate de

Joseph Strzygowski. Intrebuin■ând fotografiile luate de

arhitectul Toros Toramanian, colaboratori fiind asisten■ii :

Dr. Heinrich Gliick ■i Leon Lisi■ian (Lucr■rile Institutului
de istoria artei a Universit■■ii din Viena, conduse de

Strzygowski, Volumul IX/X). 1918. Editura de art■ Anton

Schroll & Co. din Viena, 830 de pagini, 900 de imagini.
Cit■m urm■toarele propozi■iuni:
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1. - Bisericile armene■ti pot fi considerate în marea

lor majoritate ca martori ale artei din epoca lor de înte-

meiere, fiindc■ în niciun alt ciclu de art■ vechiul monu-

ment nu a fost situat atât de înalt ■i repetat, atât de exact

chiar în nouile construc■ii. (Pag. 70).
2. - Toate speciile ■i felurile citate pân■ acum, oricât

de multe ni s'ar fi p■strat ele din epoca veche, nu pot fi

desemnate ca formele r■mase predominante sau chiar hot■-

râtoare pentru originalitatea arhitecturii moderne armene.

Dup■ cum Rena■terea italian■ a realizat un tip de

construc■ie dup■ încerc■ri multiple, tot astfel ■i arhitec=

tura armean■ a devenit creatoarea unei forme de construc-

■ie, care trebue considerat■ ca fiind cea dominant■ pân■

în ziua de azi. Ea se g■se■te pe t■râmul construc■iei cupo-

lare în forma legat■ de tona longitudinal■. Acestei specii
apar■in marile catedrale ale ■■rii, cari sunt fala na■iunii.
Rezolvarea definitiv■ -

pe care eu o numesc hal■ cupo-

lat■ (Kuppelhalle) - s'a impus nu f■r■ încerc■ri multiple.
(Pag. 159).

3, - Arhitectura armean■ din epoca timpurie a cre■-

tinismului, prezint■ tabloul unei unit■■i închise întov■r■■it■
cu o bog■■ie a formelor de construc■ie, care, fiind influen-

■at în mod trec■tor dela sud ■i dela vest, a l■sat, prin
respingerea acestor încerc■ri, impresia unei vie■i indepen-
dente, puternice ■i populare...

Se poate spune despre vechea art■ cre■tin■ a Arme-

nilor, c■ ea ni se înf■■i■eaz■ în sec. VII într'o perfec■iune
de forme, care egaleaz■ cu templul doric. Acolo îns■ ima-

ginea constructiv■ este complectat■ cu reprezentarea omu-

lui ■i astfel se ofer■ o cheie. Dar în arta armean■ „Repre-
zentarea" lipse■te; în aceasta ea seam■n■ în mod primitiv
cu totul artei islamice, desigur cu o deosebire esen■ial■ :

dac■ arta islamic■ poate s■ treac■ drept o „art■ decora-

tiv■", arta armean■ este, mai ales la început, aproape ex-

clusiv o „art■ constructiv■". (Pag. 205).
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ARHITECTURA ARMEANA
M■rturia cea mai sigur■ despre trecutul artistic al

Armeniei o face f■r■ îndoial■ arhitectura ei ■i cu toate

ruin■rile cauzate de invaziile Bizantinilor, Per■iior, Arabilor,

Georgenilor, Mongolilor, Turcilor, a tuturor acelora care

se credeau civiliza■i, au r■mas destule monumente pentru
ca s■ se poat■ vedea originalitatea net■g■duit■ a arhitec-

turei armene.

Desigur, ea na poate fi socotit■ independent■ de arhi

tecturile vecine, totu■i are caracterele ei proprii. Relativ

pu■in cunoscut■, . arhitectura armean■ exercit■ o atrac■ie
deosebit■ asupra acelora care, în mic num■r, au v■zut bi-

sericile, mân■stirile ■i palatele Armeniei, într'un cuvânt tot

ce reprezint■ arhitectura laic■ ■i religioas■ a unei na■iuni
civilizate. Ea prezint■, al■turi de manuscrisele colorate ■i
bine caligrafiate, un interes artistic de primul ordin.

Eu m■ voiu feri vorbindu-v■ de arhitectura armean■

de a intra în chestiunea atât de grav■, delicat■ ■i atât de

cetoas■ a originelor artei romane. Intre un oarecare monu-

ment roman ■i un altul, reprezentant al artei armene, ase-

m■n■rile suntisbitoare ; pentru a trata un astfel de subiect

îns■, trebue o competin■■ pe care eu nu o am ■i nu o voiu

avea vreodat■-
Va fi destul s■ v■ amintesc c■ arhitectura roman■ e

caracterizat■ prin figurile în arc, prin micul num■r de

deschiz■turi ■i pu■inele goluri în fa■ad■. Majoritatea ace-

stor goluri sunt firide oarbe sau ni■te scobituri f■cute în

zid pentru statui sau coloane. Coloanele sunt scurte, în-

desate ■i groase, neamintind nici svelte■ea stâlpilor grece■ti,
nici îngustimea colonetelor arabe ■i gotice.. Ace■ti stâlpi
scur■i ■i la■i sus■in bol■i grele ■i foarte largi ca raport de

în■l■ime. Cu toat■ aceast■ m■rime a elementelor care intr■

în construc■ie, cl■direa roman■ nu e lipsit■ nici de fine■e,
nici, adeseaori, de elegan■■.

Nu mai suntem în timpurile, când, dup■ cum scria

odinioar■ Bayet!) bisericile Armeniei treceau drept bizan-

tine ■i când deosebirile între aceste dou■ arhitecturi se

1) L'art byzantin, p. 284,
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explicau prin faptul c■ arhitec■ii, vie■uind departe de ca-

pital■, nu puteau fi constrân■i la reproducerea scrupuloas■

a tipurilor care dominau Imperiul.
Ra■iunea acestei divergen■e este cu totul alta ■i trebue

c■utat■ înainte de toate în geniul creator al Armenilor ■i
în gustul lor foarte pronun■at pentru artele decorative.

Arhitectura armean■ e original■ ■i dac■ a primit dela Greci

■i dela Sassanizi elemente, în schimb ■i ea le-a dat modele

■i arhitec■i.
Un arhitect savant, Toramanian, a consacrat nume-

roase lucr■ri studiului trecutului artistic ■i arhitecturei

na■iunei sale. De atunci se poate prezenta o schem■ a

evolu■iei artei armene în domeniul construc■iunei !). Dup■

el, nu se cunoa■te mai mult decât o antichitate, „Tro-
nul lui Tiridate* care reaminte■te arhitectura armean■

p■gân■. Din contra, arhitectura cre■tin■ dela origine a

trecut prin patru faze în care se distinge stilul construc.

■iunilor obi■nuite, stilul ornamenta■iilor, stilul religios, sti.

Iul politic ■i economic, aplicat monumentelor publice ■i în

sfâr■it stilul militar. Prima epoc■ dateaz■ din sec. al IV.lea

pân■ în al VILlea; unele ornamenta■ii arat■ influen■a arhi-

tecturii romane; vechile biserici din Ecimiadzin ■i Tekor

au p■strat, net■g■duit, elemente romane, dar armenisate.

A doua rena■tere a arhitecturei armene începe la

sfâr■itul sec. al VI-lea ■i începutul sec. al VII.lea; toat■

influen■a roman■ a disp■rut; avem aface aici cu stilurile

siriene ■i sassanide. Exemplul cel mai tipic al acestui stil

de tranzi■ie este biserica din Mren.

Catedrala din Ani ■i biserica Sf. Grigore, tot din Ani,
sunt capod'operele celei de a treia rena■teri arhitecturale

a Armeniei. E o epoc■ de complica■ii la infinit; arhitec■ii
rivalizeaz■ în crearea nout■■ilor artistice ■i ecoul îl g■sim
în catedralele ■i frontispiciile manuscriselor unde se relev■

tot atâtea specii variate de capiteluri cât ■i de coloane, tot

atâtea cadre diverse de ferestre cât ■i coloane pentru sus-

■inerea bol■ilor de u■i. Aceast■ caracteristic■ se întâlne■te
.totodat■ ■i în Armenia ■i în unele dintre cele mai curate

reprezentante ale artei romane în Europa.

1) Stepanos Asoghik: /s'oria Universal■, tradus■ din armean■ ■i
adnotat■ de Frederic Macler, partea 2-0, Paris, 1917, p. LXXXI ■i urm,
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Odat■ cu c■derea lui Ani ■i sfâr■itul regatului bagra-
tid, se deschide o er■ de moarte în arhitectura armean■,
din fericire efemer■. Maitârziu, la sfâr■itul sec. al XII-lea

când Armenia mare trecu sub domina■ia georgian■, a fost
o activitate arhitectural■ nou■, o art■ nou■ care a cuprins
■ara. Se construir■ atunci biserici, cet■■i, poduri, ■osele ■i
numeroase monumente publice. Aceast■ a patra rena■tere
a stilului armean, continuând arta veche creeaz■ una nou■

suprafnc■rcat■ de sculpturi cu plafoane împodobite cu pietre
în culori, cu desene geometrice unde se împletesc frunze,
flori ■i p■s■ri.

Aceststil care n'are nimic grecesc, nici romane în.

tr'adev■r oriental ■i originea lui trebuie, dup■ toate apa-

ren■ele, c■utat în Bagdad. Aceast■ a patra rena■tere a

arhitecturii armene ia sfâr■it dup■ a doua jum■tate a sec.

al XIII-lea ■i nu e urmat■ de nici o alta.

La aceste câteva no■iuni de ordin cronologic, s■-mi

permite■i a ad■uga urm■toarele informa■iuni. Nu am s■ v■

vorbesc aci decât de bisericile vechi ale Armemel, unde se

disting trei tipuri principale ?).
Maiîntâi e tipul basilicii reprezentat de monumentele

din Tekor sau Tikor ■i din Ereruk sau Kizil.Kule. Acest

tip aminte■te pe acel ale basiiicii siriene, a■a cum o g■sim
la Turmanin, la Kalat Seman ■i alte p■r■i.

Al doilea tip e constituit de rotonda a■ezat■ pe o

baz■ circular■ sau poligonal■.
Reprezentan■ele casnice ale acestor tipuri sunt biserica

din Zwartnotz, aproape de Ecimiadzin, biserica Sf. Grigore
la Ani si capela Sf. Grigore al Abugamren■ilor, deasemeni
în Ani.

Insfâr■it, al treilea tip cel mai obi■nuit în Armenia,
este acela al careului sau a dreptunghiului aproape p■trat,
p■zit sau nu de patru sanctuare în semicerc, ie■ite în afar■.

Reprezentan■ele casnice ale acestui tip arhitectural sunt:

catedrala din Ecimiadzin, biserica Sfin■ilor Apostoli la Ani

■i catedrala din Ani.

FREDERIC MACLER

1) F. Macier : Anciennes eglises d'Arménie, Paris, 1923, p. 14 ■i urm.
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DESPRE ARHITECTURA

ARMEANA
I. Rolul Armeniei în forma■iunea artei cre■tine

Prin situa■ia sa geografic■ Armenia se afl■ din vreme

într'o pozi■ie demn■ de interes. Ea între■inea rela■ii alese

cu Siria, Mesopotamia ■i Persia. Pe de alt■ parte ea era în

strânse leg■turi cu Asia Mic■ ■i cu Bizan■ul. Apoi ea s'a

convertit din vreme la cre■tinism. Chiar la sfâr■itul seco-

lului al III-lea cre■tinismul devine religie de Stat ■i prin
urmare numeroase monumente de art■ religioas■ se ridic■

dela începutul secolului IV. Se în■elege u■or c■ lumea ira-

nian■ vecin■ a furnizat acestei mari mi■c■ri de art■ multe

înv■■■turi folositoare ■i c■ mai ales cupola pe „trompe" a

fost repede adoptat■ de arhitec■ii armeni. E deasemenea

u■or de în■eles c■ într'o ■ar■ unde ca ■i în Siria se construia

cu piatr■ mai curând decât cu c■r■mid■, o art■ original■
s■ fi luat na■tere din mâinile unor constructori abili, plini
de ini■iativ■ ■i cercet■tori. Intr'adev■r numeroase monu-

mente foarte variate ca form■ ■i ca stil, aduse la cuno■tin■a
noastr■ de Strzygowski, atest■ înflorirea unei arte minu-

nate pe care a cunoscut.o atunci Armenia.

In cursul acestei perioade de înflorire admirabil■, care

merge dela secolul al V-lea pân■ la al VIIlea, se întâlnesc

în arhitectura armean■ catedrale în bolt■ fie a naosului

unic, fie a triplului naos; se observ■ mai ales aplica■iuni
diverse ale cupolei pe plan p■trat ; fie c■ ni■ele semicircu-

lare sus■in. construc■ia din exterior, fie c■ cupola încoro-

neaz■ un edificiu cu plan central în patru p■r■i, hexagonal
sau octogonal. Din conbina■iunea dintre naosul boltit ■i
cupola ia na■tere de altfel o serie întreag■ de forme noui,

spre exemplu construc■iile în forma triconic■, sau basilica

cu cupol■ sau planuri de biserici în form■ de cruce greac■

sau naosul unic încoronat de cupol■. Strzygowski afirm■

c■ Armenii sunt inventatorii tuturor acestor forme ■i tipuri
din care incontestabil ni se oferea multiple ■i interesante

exemplare în Armenia. „Armenii au creiat între secolele

IV.lea ■i VIIlea sub influen■a Iranului o art■ na■ional■
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f■r■ nici un raport cu cea sirian■ ■i elen■ ■i care ■i-a luat

caracterul în specinl în seeolul IV-lea. Din Armenia s'a

r■spândit cupola ■i acele forme arhitectonice c■rora ea a

dat na■tere prin lumea oriental■, la Constantinopol, la Sa-

lonic, precum ■i în Egipt sau în Asia Mic■, a■a încât Sf.

Sofia sau Sf. Vital, sunt edificii specific armene■ti („rein
Armenische").

In aceast■ teorie exist■ o ipotez■. Trebue observat c■

din secolul IV.lea în care curentul na■ional ar fi imprimat
caracterul propriu artei armene, nu ne-a r■mas niciun mo-

nument. Strzygowski el însu■i recunoa■te c■ „cele mai vechi

biserici armene care exist■ dateaz■ din sec. V". Desigur tre-

bue recunoscut c■ o mi■care artistic■ a■a de puternic■ ca

cea constatat■ în Armenia în secolele V ■i al VI presupune
o perioad■ anterioar■ de preg■tire, dar aceasta nu e sufi-

. cient spre a determina cu certitudine influen■ele care au

ac■ionat cu siguran■a asupra acestei perioade.
Dealtfel dac■ cercet■m monumentele cre■tine cele mai

vechi care mai subsit■ observ■m c■ sunt basilici, cum este

cazul cu cea din Ereruk sau din Tekor ■i a c■ror leg■tur■
strâns■ cu arta sirian■ o admite Strzygowki însu■i, ■i unde nu

se vede cupola. Deci autorul nu contest■ c■ a fost o perioad■

de un secol ■i jum■tate (428-571) când n'a fost nici o

invazie de elemente grece ■i siriene în Argpenia. Dealtfel
la edificiile descrise de Strzygowski înainte de mijlocul
secolului VI.lea nu se întâlne■te cupola care este de o între.

buin■are general■ în secolul VII-lea ■i lucrul acesta las■

foarte vag■ data când cupola iranian■ a ap■rut mai întâi

în Armenia ■i pu■in ipotetic■ aser■iunea c■ de acolo a

trecut în arta cre■tin■ din Orient. Dac■ este adev■rat

cum declar■ Strzygowski c■ „între 428 ■i 571 bisericile din

Armeniaau fost cl■dite dup■ modelele siriene ■i anatoliene"
relativ pu■in import■ pentru influen■a exercitat■ asupra
artei bizantine c■ curentul na■ional din secolul IV s■ f!

pornit la sfâr■itul secolului VI ■i s■ fi produs marea mi■-
care din secolul VII când arta armean■ a atins apogeul.

2 Vom vedea mai departe c■ dup■ p■rerea a mea aceste

monumente armene din secolul VII departe de a atesta

existen■a unei arte na■ionale, datoresc foarte mult influ-

en■ei Bizan■ului, ceeace face foarte dubioas■ ipoteza unei
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Armenii inventând în acest secol al IV. ■i despre care

suntem într'o complect■ ignoren■■ toate formele arhitecturei
cre■tine nou■-

Desigur c■ cercetând multiplele ■i variatele monumente

din Armenia datând din secolele V, VI ■i VII, suntem

obliga■i s■ admitem c■ în aceast■ parte a Orientului, în

Mesopotamia, în Siria, în Egipt, ca ■i în Asia Mic■, s'a
dezvoltat o mi■care artistic■ în secolele V ■i VII ■i
este incontestabil c■ Strzygowski are marele merit de a

ni-l fi descoperit. Este deasemenea foarte verosimil ca

Iranul s■ fi transmis acestei arte ca celorlalte regiuni din
Orient forma ei favorit■: cupola, ■i este foarte posibil ca

arhitec■ii în■elep■i ■i indemânatici s■ fi tras foloase într'un
mod foarte fericit.

Ar fi copil■resc s■ contest■m interesul ce reprezint■
arta armeana ■i s■ neg■m marea expansiune ce o avea în

Orientul cre■tin. Va trebui s■-i acord■m Armeniei o parte
în istoria originelor artei cre■tine cu toate c■ este înc■

greu de determinat cu exactitatea aceast■ parte, Dar odat■
stabilit■ aceasta nu s'ar putea face într'adev■r din arta

armean■ cauza unic■ de unde porne■te totul, elementul

creator care a inventat totul. (Vezi Diehl: Arhifecfura
armean■ în secolele VI ■i VII, în Revista studiilor armene■ti
1, 1921, pagina 221 - 231). .Aceasta ar însemna s■ sim.

plific■m prea mult lucrurile. Nu se vede totu■i cu toate

demonstra■iile ■i ingeniozitatea lui Strzygowski c■ rezul-

tatele ob■inute în Armenia în secolele IV ■i V s■ fi avut

importan■■ ■i însemn■tatea deosebit■ atribuit■ lor.

[I. Bizan■ ■i Armenia

Aci se pune acum întrebarea esen■ial■? arta aceasta

armean■ a■a cum ni se arat■ este oare tributar■ Bizan■u-
lui sau dimpotriv■ a furnizat unele din metodele ei artei

bizantine. Inc■ pân■ acum câ■iva ani nimeni nu se îndoia

de influen■a Bizan■ului asupra Armeniei.  Strzygowski a

schimbat toate acestea. Pentru D.sa ridicarea dinastiei ar-

mene în persoana lui Vasile ! pe tronul Constantinopolu*
lui ar fi avut pentru istoria artei. consecin■e deosebite ■i

c■ marele monument al nouei dinastii, „Nea ul", ar fi Juat

na■tere direct sub arta armean■. Aceast■ art■ ar fi deci
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crea■iunea care a deschis c■i noui pe solul Constantino-

polului ■i planul bisericii în form■ de cruce greac■ arfi

prin urmare originar■ din Armenia. (vezi: Strzygowski;
Meiilet ; „I'Ecole grecque"). Desigurc■ în aceast■ teorie sunt

lucruri foarte ingenioase ■i ademenitoare. Este

-
incontesta-

bil c■ Bizan■ul era plin de . Armeni în secolele IX ■i X.

O mul■ime de emigran■i din Armenia. veneau s■-■i încerce

norocul în Capitala Imperiului. Mul■i dintre ace■tia ajun-
geau la str■lucite situa■ii ■i demnit■■i în administra■ie,
armat■ ■i în marile slujbe ale Cur■ii. Armenii ocupau

chiar tronul imperial: Romain Lecapéne, Nicephore Pho-

cas, Ioan Tzimisces etc. Intre Armenia ■i Constantinopol
era un nesfâr■it dute-vino de diploma■i ■i generali. Mereu

suveranii mici ai Armeniei vizitau palatul sacru, solicitând

alian■e, titluri, subside.

Ras■ activ■ ■i inteligent■, Armeanul se r■spânde■te
în toat■ lumea oriental■. in secolul al XI ■i XII vedem

pictori armeni în Egipt ■i la Ierusalim. La Constantino-

pol se v■d jurisconsul■i armeni ■i ceeace este mai impor-
tant arhitec■i. La finele secolului X când cutremurul de

p■mântdin 989 a stricat cupola bisericei Sf. Sofia, arhi-

tec■i armeni au lucrat pentru restaurarea ei.

Printre ei se afl■ unul numit Tiridat care este tocmai

arhitectul catedralei din Arghina, bisericii din Hagbat ■i
frumoasei catedrale din Ani.

Este incontestabil c■ dintr'alt■ parte anumite biserici
bizantine prezint■ planuri care reamintesc construc■iile
armene. Se citeaz■ mai cu seam■ loca■urile triconice care

se g■sesc la finele secolului X în bisericile cele mai vechi
din Athos ■i din care una a fost cl■dit■ precum se observ■

cu drept cuvânt de c■tre Iberieni ([viron), Se mai observ■

însfâr■it c■ aceact■ art■ armean■ a■a de original■ ■i de
fecund■ în secolul X ■i XI nu ■i-a putut men■ine aceast■

originalitate fiind dominat■ de Bizantini.
}

Faptele relatate mai sus sunt certe dar sunt ele oare

absolut probante ? In afar■ de faptul c■ suntem r■u infor-

ma■i despre dispozi■iile arhitectonice ale Bisericii Noui ■i
ignor■m prin urmare raporturile pe care aceast■ biseric■

le avea cu arta armean■, nici nu e stabilit c■ planul în

cruce greac■ este originar din Armenia. În ce prive■te
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planul triconic a putut s■ vie la Athos direct din Con-

stantinopol unde acest plan este întrebuin■at, începând din

secolul VII ■i poate ■i mai înainte.

R■mâne deci destul de greu de stabilit în mod exact

partea de crea■iune original■ pe care o are arta armean■

■i a înfluen■ei acesteia. Dar nu se mai poate contesta

ast■zi c■ tradi■iile artei asiatice, introduse în Armenia

■i influen■ele lumii orientale, datorate lumii musulmane

s■ nu fi contrabalansat din vreme în aceste regiuni influ-

en■a bizantin■ ■i s■ fi produs în mâinile arhitec■ilor abili

■i capabili de inven■iuni o art■ care, cu toate c■ datoreaz■

ceva Bizan■ului, nu este o copie servil■ a artei bizantine.

Ceeace trebue s■ mai spunem este c■, chiar dac■ aceast■

art■ nu a dat nimic esen■ial Bizan■ului, datorit■ totu■i ca-

lit■■ilor sale proprii, a avut o expansiune curioas■ în alte

direc■ii. Georgia a imitat Armenia ■i de acolo, ocolind do-

meniul bizantin curentul a atins în secolul XI Rusia ■i
Slavii de sud ■i trecând Dun■rea a p■truns în peninsula
Balcanic■. Intre planul din Mokoi ■i cel al Sf. Sofia din

Kiew exist■ o asem■nare remarcabil■ ■i putem s■ ne în-

treb■m dac■ vechea biseric■ ruseasc■ nu era mai curând

opera unui Armean decât a unui Bizantin. Mai departe
influenta artei armene s'a resim■it în Creta, în Grecia ■i
pân■ pe coasta Dalma■iei ■i a Italiei. Paralel cu arta din

Constantinopol, Armenia a contribuit s■ se r■spândeasc■

în lumea oriental■ metodele arhitecturei sale. Poate c■ n'ar

fi f■r■ interes de a cerceta cu foarte mult■ b■gare de seam■

totu■ influen■a artei armene asupra occidentului ■i asupra

originei artei romane. (Strzygowski ; Meillet).

III. Bisericile din Armenia ■i din Georgia
In general bisericile din Armenia ■i din Georgia au

avantajul de a purta data cl■dirii lor f■cându-le demne de

aten■ie special■. Biserica din Pitzonda, pe coasta M■rii

Negre, poart■ influen■■ bizantin■ dar alte cl■diri din con-

tr■, mai ales în interiorul T■rilor Armene■ti sunt de un

stil mai original. De ex.: Bisericile din Uzunlar (constru-
it■ în 735), din ■irakavan (finele secolului IX), din Akh-

tamar pe o insul■ din lacul Van (între 915.921), apoi în e-

poca Bagratizilor în jurul anului 1000, o înflorire admira-
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bil■ de monumente: Marma■en (întrej 988.1029), la Kho■o-
vank (Sf. Ioan 1020.1040), din Daraciceag (Sf. Grigore) în

1033 ■i acela din Hagbat, sec. XI. Ornamentul arhitectu-

ral de patru foi (quatrefeuilles) se întâlne■te la Ateni, la

biserica Sion (XI-X), din Sanahin (XI),sf. Apostol din

Kars (X.a), frumoasa biseric■ din Mokis (finele sec. X),
■. a. m. d. Trebuesc men■ionate mai ales bisericile din Ani,
capitala Armeniei, Catedrala lui Tiridat arhitectul, înce-

put■ în 939 ■i terminat■ în 1001, apoi Sf. Grigore (1001),
Zwartno■.Wagarh■apat. Toate acestea m■rturisesc un avânt

minunat între secolele IX ■i XII ■i formeaz■ prin varia■iu-
nea planurilor, prin formele lor, prin tehnica lor nu tot

demn de aten■iune.

IV. Caracterul Arhitecturii Armene,

Persisten■a tradi■iilor strâns legate de monumentele
artei cre■tine, care au fost cl■dite în secolele IV ■i VI sub

influen■a orientului pe platoul armenesc ■i f■r■ s■ nu re-

cunoa■tem spiritul de ingeniozitate creatoare, care pare a

fi animat pe arhitec■ii armeni, f■r■ s■ neg■m aspectul ca-

racteristic pe care ni-l ofer■ cl■dirile din timpurile acelea,

poate c■ imita■iunea modelelor antice ne-ar obliga totu■i s■

mic■or■m partea de originalitate atribuit■ mae■trilor artei

din acea epoc■. Se observ■ totu■i tr■s■turi remarcabile în

form■: cupola are o form■ foarte particular■ în exterior:
tamburul poligonal, destul de înalt are un acoperi■ în form■

de piramid■ foarte înalt■ care ascunde cupola ■i se înal■■

ca un turn veritabil în centrul construc■iei, etc. Ornamen-

ta■ie exterioar■ caracteristic■: entrelacs, apoi (Aghtamar)
sculptur■ de figuri de animale, scene 'sacre, personagii
profane, printre care fondatorii.

Astfel a luat na■tere o art■ original■ de construc■ii
care prin dimensiuni largi, prin liniile ei severe, prin inte-

rioare, se îndep■rteaz■ din ce în ce de formulele bizantine.

CERALES DIEHL

<Manuelde art byzantin».
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ARTA CASNICA LA ARMENI

COVOARELE ARMENE■■TI
Grupul covoarelor armene■ti se poate considera ca

primul din grupurile de covoare care beneficiaz■ de o apre-
ciere universal■, ■i care începând cu epoca Umaiyazilor'),
este men■ionat drept un lucru extrem de pretios.

Covoarele armene■ti de■in acest loc de cinste (f■când
abstrac■ie de decorul lor) gra■ie lânei lor fine, care, dup■

Thaalibi?), ocup■ primul loc dup■ lân■ egip■ean■ ■i gra■ie
culoarei lor ro■ie caracteric■, ,kirmiz sul,2)

MarcoPolo exprim■ o apreciere de cea mai înalt■
valoare când ne spune c■ Armenii ■i Grecii, care se ocu-

pau cu comer■ul ■i industria covoarelor, la ora■e ■i la sate,

fabric■ covoarele cele mai frumoase din lume. C■l■torul

1) Caliti arabi cari au domnit între 661-744.

2) Istoric arab din sec. XI.

3) Vestita coloare ce se scotea dintr'o insect■ (co■enil■).



IX. COVOARE ARMENE■■TI
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Covor armenesc <dragon> (sec. XIII).
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Covor armenesc <palmette» (sec. XVI).



Covor armenesc <p■scre> (sec. XVI),



Covor armenesc <bestard> (sec. XVII),
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. vene■ian spune c■ ora■ele lor cele mai importante erau

"Konya, Sivas ■i Kaisariya.

i

Se mai, men■ioneaz■ ora■ele Dwin (Dabil) în

al 'X.lea,!), Van?) ■i Kalikola (Erzerum)") în secolul al

XILlea ■i XIII-lea.
é

Yakut*) g■se■te o apropiere între cuvântul „kali-covor"

■i Kalikala (Erzerum), iar Ewliya Celebi") vorbe■te,
'

înc■

din secolul al XIII.lea despre un gen de covor care este

fabricat în dcest ora■. Ibn Battuta*) laud■ covoarele din

Aksara') care erau exportate spre ■■ri foarte îndep■rtate;

iar Kazwin') vorbe■te de Tiflis ca de un ora■ unde' se

fabric■ covoare.
;

Luând în considera■ie aceast■ veche tradi■ie despre
covoare, este de o importan■■ deosebit■ de a constata c■

avem aci, la dispozi■ia noastr■, provenind dintr'o0 epoc■

veche, covoare în mult mai mari cantit■■i decât în orice

alt■ parte a Orientului.

Martin, Aga Oglu ■i Riefstahl au descoperit în mo-

scheele Ala-ed-din din Konya ■i E■ref Oglu din Bei■ehir,")
o seria întreag■ de covoare foarte vechi care, chiar dac■

nu provin din epoca Seldjucid■ îns■■i, se urc■ totu■i pân■

l■ secolele vecine acestei epoci. Cum aceste covoare nu

reprezint■ decât ni■te simple desene geometrice, nu poate
s■ fie vorba de covoarele pe care s■ le fi admirat Marco

Polo ■i care covoare sem■nau mai curând cu baso.reliefurile

1) Vechea capital■ a Armeniei, ast■zi un sat neinsemnat situat la

sud de Erivan ;, Arabii îl numesc Dabil.

2) Ora■ în Armenia, centrul unei vecheciviliza■ie.
3) Deformat din cuvântul armean Karno-Kalak (= ora■ul Karin -=

Erzerum), (M. Hartmann, Rohtan, p. 144 ; H■bschmann, Indogerm, For-

sehungen, XVI, p. 287). -

4) Vestitul compilator arab (1179-1215).
5) C■l■tor turc care a vizitat Armenia în 1648-1650.

6).C■l■tor ■i scriitor arab (1304-1356).
7) Cozmograf ■i geograf arab (1203-1283).
8) Vechiul Archelais, ast■zi centrul jude■ului Nigde din provincia

Konya (Turcia).. Aici se fabricau, dup■ Ibn Batuta, covoare de lân■ de

oi care se transportau pân■ în India ■i China.
:

. 19) Or■■el în jude■ul Konya, cu o popula■ia de 2000 locuitori, în

marea lor majoritate musulmani.

16
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artistice de piatr■ din Sivas ■i Amasia!) reprezentând
adeseori caracterele unui covor.

E locul s■ cit■m, ca alc■tuind un al doilea grup, un

tip de covor care apare în tablourile pictorilor italieni,
dela sfâr■itul secolului al XIII-lea pân■ la XV-lea. Acest

tip reprezint■ figuri de animale, la început ni■te p■s■ri,
apoi patrupezi ■i în urm■, ni■te grupuri de animale a■ezate
în câmpuri p■trate, în■irate unul lâng■ altul, ca ni■te ca-

ro-uri. Prin evolu■ie, îns■, câmpurile p■trate au devenit

mai mici ■i sunt plasate pe deasupra fundului ca ni■te
motive de decora■ie, pe când bordurile covorului se afirm■

din ce în ce.

Primul exemplar original p■strat este un fragment
care reproduce, sub o form■ stilizat■, armele Ming.ilor,
lupta balaurului cantra

-
Phénixului.

_
Gra■ie  reproducerei

acestui covor într'o fresc■ a lui Domenico di Bartoli din

Sienna") i.se poate preciza data, fixând-o între anii 1440

■i 1445.

Ideia de a împ■r■i câmpul covorului în p■tr■■ele s'ar

putea explica prin imita■ia cu pavajele de mozaic sau de

ceramic■, sau, mai bine zis, ne afl■m în prezen■a unei

transform■ri a modelelor de covoare bizantine nelegate ■i
în care figurile de animale erau aranjate în cerc ■i care,

ulterior, s'au transformat în p■tr■■ele pe covoarele legate.
Se presupune c■ aceste covoare erau fabricate în Asia

Mic■ oriental■ sau în Caucaz, ceace este mai verosimil.

Covoarele vechi cu desene de animale sunt urma■iîn

ordinea cronologic■, de un grup de covoare în care câmpul
împ■r■it în lozanj-uri este ornamentat cu figuri de animale

foarte mult stilizate (cel mai deseori, spre exemplu, lupta
între Balaur ■i Phénix). Chiar dac■ lucrurile nu s'ar fi pe-

trecut astfel, motivele acestea sunt o condi■ie necesar■

pentru existen■a acestui grup. Exemplarele posterioare din
acest grup nu reprezint■ decât forme mari florale în locul
animalelor. Unul din aceste covoare este lucrat, dup■ oin-

1) Capitala jude■ului cu acela■ nume din provincia Sivas, cu o

popula■ia de 30.000 locuitori dintre cari */; erau Armeni. (K. Ritter, Erd-

kunde, IX, 1, p. 154).
2) Pictor italian (cc. 1409-1445).
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scrip■ie armean■ lui Gohar, în anul 1149 dup■ stilul ar me"

sesc (1699-1700 dup■stilul nostru).
O a doua pies■ din acest grup eviden■iaz■ iar■■i

munca lucr■torilor armeni de covoare, dat fiind c■ o ins-

crip■ie armean■ era imitat■ în acest covor (Staatlische
Museen din Berlin). Un al treilea specimen care, dup■

toate aparen■ele o copie kurd■, poart■ numele de Hasan

Beg ■i datat■ din 1101 (1689) (colec■iunea Myers din Was-

hington).
Tipul desemnat de speciali■ti sub numele de „covor

cu balaur" a fost executat, se pare, de Armeni în Asia
Mic■ oriental■ sau în Caucaz. In orice caz, covoarele care

au urmat acest grup au fost executate în Caucaz.
Unal treilea grup, contimporan cu primele covoare

ca animale ■i, ca ■i aceste din urm■, reprezentat adeseori
în picturile din occident, înf■■i■eaz■ un desemn geometric
pe câmpuri dreptunghiulare. Cum, îns■, un decor asem■n■-

tor se poate observa ■i pe o alt■ categorie de covoare ale

c■ror exemplare au ap■rut cu începere din secolul al XV-a,
■i ale c■ror piese ulterioare au fost executate cu sigaran■■

la Bergama!), suntem obliga■i a admite ■i pentru piesele
anterioare un centru de produc■ie identic. Acest grup se

desemneaz■ adeseori sub numele de „covoare Holbzin cu

modele mari", o denumire care a maifost întrebuin■at■ ma;
cu seam■ pentru un alt grup.

Acest din urma grup reprezint■ o combina■ie destele

■i de cruce ■i care dateaz■ dela mijlocul secolului al XV-a

pân■ la sfâr■itul secolului al XVII-a („covoare Holbein cu

modele mici").
Grupul men■ionat, care prezint■ multe puncte de ase-

m■nare cu covoarele turkmen, are câteva leg■turi cu co-

voarele pe care le vedem în miniaturile ■coalel din Herat

(sfâr■itul secolului XV-a),
O alt■ categorie, pe care s'ar putea numi „covoare

cu arabescuri anatoliene", din cauza invariabilului model
cu arabescuri galbene în forme unghiulare pe fond ro■u,
dateaz■ de laînceputul secolului al XVI-a pân■ la finele
celui al XVII-a.

X

1) Vechea Pergama, ast■zi or■■el în jude■ul Izmir (Smirna).
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Un alt grup mai însemnat reprezint■ rânduri de ■tele
sau medalioane mari în culori vii ■i str■lucitoare (mai ales

ro■u, bleu deschis ■i albastru închis); în schema compozi-
iei ■i în am■nuntele lor aceast■ categorie revel■ o inflv-
en■■ persan■. Se face o apropiere între aceste covoare. ■i
ora■ul U■ak care a fost, în secolul al XVILa unul din
centrele principale de produc■ie de covoare. Incepând ,cu

sécolul al XVII-a covoarele din U■ak!) se desemneaz■sub
denumirea de „covoare de Smirna", dup■ numele portul…
de unde se f■cea exportul lor.

Grupului de covoare U■ak apar■in ni■te covoare mai

mici a c■ror desemne reprezint■ câte dou■ de ru-

g■ciune", a■ezate fa■■ în fa■■. Aceste covoare au fost fa-

bricate îu jurul mijlocului secolului al XVLa. Cutotul a-

sem■n■toare cu aceste covoare cu „dou■ ni■.uri de rug■-
ciune" mai este o categorie mai recent■ pe; care s'ar pu-

tea plasa, dup■ tablouri, dela începutul secolului al XVII-a
pân■ la mijlocul celui al XVIII-a ; aceast■ categorie este de
un stil mai simplu ■i este denumit■ adeseori „grup din

Transilvania", deoarece un mare num■rdin aceste covoare

sunt p■strate în Transilvania. |

Dou■alte grupuri din secolul al XVII-a reprezint■, un

desen n■scut prin deformarea motivelor cu plante, asem■-

n■toare cu o pas■re dubl■, precum ■i din combina■iuneaa

trei bile pe o panglic■ dubl■.

„ Encyclopédie de I'Islam"

supi, II, 1936, p. 115-116
R. ETTINGEAUSENX

1) Or■■el în jude■ul Kiltahia, cu o popula■ia de 15.000 locuitori
dintre cari */, Armeni ■i Greci (Texier, Asre Mineure, p. 425).



LIMBA ARMEANA

INSEMNATATEA LIMBII

ARMENE
Intr'adev■r a■a este: Mai curând se poate ceti nume

roase studii despre poporul Maorilor din Noua Zeland■

sau despre un trib semi s■lbatec de Indieni decât o mic■

lucrare despre Armenia ■i poporul armean. ■i totu■i po-

porul armean apar■ine culturii noastre apusene de secole
încoace coborând însu■i din occidentul nostru. Te întrebi
adeseori unde anume st■ baza acestei colabor■ri la cultura

occidental■ ■i care, întradev■r, nu este ■i nu a fost mic■.

Ca s■ alegem numai câteva exemple, ea st■ în istoria

bisericeasc■ al Statului armean care a primit primul cre■-
tinismul ; pot ■i Armenii s■ arunce o privire retrospectiv■

despre perioade glorioase din istoria lor. Foarte des istoria
Statului armean era strâns legat■ de acea a Statelor euro.

pene.: Cum vechiul ora■ de scaun regesc Ani, ultima re■e-

din■■. a regilor dinastiei Bagratizilor, a fost distrus de
Sultanul selgiucid Alp-Arslan, în 1064, Armenii au ridicat
numai decât pe p■mântul Ciliciei, sub dina■tia Rupenizilor,
unnou regat occidental armean care s'a uitat mereu spre

Europa occidental■ ■i mult timp acest regat a fost un sprijin
solid pentru crucia■i. Intreaga via■■ a T■rii s'a preschimbat
dup■ modelul Occidentului. Cu cur■ile princiare din Occident
s'au men■inut rela■iuni neîntrerupte. Leg■turi puternice de

comer■ leag■ ■ara ■i poporul armean cu Occidentul. Genua

■i: Vene■ia aveau, în toate ora■ele însemnate, birouri, con-

touri ■i bisericile lor ■i aceast■ Armenie cilician■ era

pentru comer■ul occidental singura ■i sigura poart■ de



p■trundere înspre Imperiul Mongolilor care se deschidea

de bun■voie în fa■a comer■ului Occidental,

■i Germania a între■inut cu aceast■ ■ar■ important■
leg■turi politice. Prima leg■tur■ s'a înnodat în persoana

Imp■ratului Frederic Barbarosa care ■i a g■sit moartea pe

p■mânt armenesc. Germania a p■■it pe primul plan când
Baronul armean Leon II a f■cut primii pa■i spre a reînvia

regatul armenesc. El vroia s■ primeasc■ din mâinile Imp■-
ratului german

-

ca vasal al lui, - coroana regal■. ■i
a fost un membru al Casei princiare Bavareze a Wittels-

bachilor, Konrad, Arhiepiscopul din Mainz, care ca re-

prezentant al Imp■ratului german, a depus pe capullui

Leon coroana regal■ în anul 1198 în ziua Bobotezei, pre-

dându.i un drapel purtând pe el ca emblem■, un Leu în

picioare.
=

-
Pân■ în secolul al XVIlea s'au men■inut leg■turile

politice cu Occidentul precum ■i cu regii ■i împ■ra■ii ger-

mani pân■ când interesul Europei Occidentale pentru ches-

tiuni din Orient a disp■rut ■i ultima urm■ a independen■ii
politice a Armenilor s'a pierdut. Ulterior, numai pe teren

spiritual s'au men■inut aceste leg■turi, între■inând viu

printre nobilimea ■i clerul poporului armean dorin■a de a

recâ■tiga neatârnarea din jugul turcesc cu ajutorul Europei.
■i iar, la începutul secolului al 18.lea a fost un Wittels-

bach, Johann Wilhelm, Principe Elector din Pfalz care s'a

declarat gata s■ primeasc■ Coroana Armeniei. Dar visul

reînvierei politice a r■mas un vis. Condi■iile geperale po-

litice ale momentului au împiedicat realizarea lui. In vremea

acea coincide îns■ origina unei noui familii nobile din Bavaria

care este de provenien■a armean■, c■ci Cavalerii von Aretin

se trag din numele armenesc Harathiun.

Deci, leg■turile cu Armenia erau numeroase ■i inte-

resante ca s■ ne putem convinge c■ interesul pentru
c■ era foarte viu în Germania. Faptul c■ Armenia,

dup■ pierderea independen■ei politice ca Stat nu mai

era decât o no■iune goal■ geografic■, fiind însemnat■

numai pe hart■, nu poate constitui o baz■ suficient■ de

desinteresare c■ci chiar dac■ acest popor nu a mai avut

istoria politic■ n'a continuat a tr■i oare în istoria vie■ii

spiritual■ a popoarelor ? Nu a dat na■tere oare la o litera-



tur■ bogat■, pre■ioas■ ? Dar cine le ■tie ? Cine le cunoa■te

limba ? Nimeni. Doar câ■iva înv■■a■i foarte pu■ini la num■r.

■i a■a a r■mas proscris■ Armenia în taina bibliotecilor

savan■ilor ■i numele ei numai r■suna decât atunci când

ziarele relatau despre martirul pe care acest popor nedrep-
t■■it îndur■ de vremuri îndep■rtate.

■i a■a st■tea Armenia în umbr■ ; dintr'un cabinet de

lucru a câtorva savan■is'ar putea lic■ri îns■ pu■in■ lumin■

prin care s'ar putea vedea ceva nou despre ea. Tocmai

atât de necunoscut■ limba armean■ ar putea arunca o

lumin■ interesant■ asupra perioadei preistorice a lumii

spre a ne oferi o privire asupra acelor timpuri îndep■rtate
din perioada misc■rii popoarelor despre care ne vorbesc

tradi■iile ■i care nu sunt ni■te simple basme frumoase, ci

fapte istorice ; asupra acelor migra■iuni de popoare care

leag■ strâns continentul nostru de Asia apropiat■. Desco-

peririle de schelete ■i de ceramice nu pot s■ l■mureasc■

complect asupra acelor timpuri preistorice ; ne vine îns■

în ajutor ■tiin■a linguistic■. ■i totu■i, cu tot progresul
f■cut pe acest teren, mai r■mâne mult de f■cut.

CS
?

%

Limba armean■ este o limb■ eminamente indo.germa.
nic■. Triburile Frigieno-Armene rev■rsându.se din peninsula
Balcanic■ deasupra Asiei apropiate s'au t■r■rât asupra

unor popula■iuni numeroase ■i stabilit■ de mult acolo ■i
cari la rândul lor erau compu■i din elemente etnice foarte

variate. Multe elemente din limba acestora au p■truns ■i
au r■mas în limba armean■ indo.germanic■. Din când în

când se descoper■ leg■turi cu limba vechilor Hiti■i, a c■-

ror tip somatic supravie■uie■te ■i ast■zi la o parte dintre

Armeni. Tot a■a trebue s■ existe asemenea leg■turi ■i cu

limba Chaldeo.Urartienilor care locuiau de mult în ■ar■
mai înspre r■s■rit ■i care s'au contopit apoi f■r■ urm■ în

Armenia Mare. Acei care studiaz■ dialectele armene ar

trebui s■ cerceteze aceste leg■turi linguistice. Totu■i ace■ti
Armeni indo.germani veniser■ în contact înl■untrul spa-

■iului întins al linguisticului, cu multe popoare mici care

tr■iau în Orient ■i a c■ror nume le g■sim men■iona■i în

comunicatele de r■zboiu babilono-asiriene, încât ■i aci
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idiomul indogermanie a încercat foarte mari schimb■riîn

ce prive■te construc■ia frazelor ■i vocabularului. Aci se

ofer■ multe posibilit■■i pentru cercet■ri mai ales când s'a

deschis orizonturi noui■i întinse în hititologie ■i Khaltologie.
O serie de lucruri comune sunt ■i stabilite. Spre a nu

pomeni decât câteva dintre aceste, sufixul hitit „az" (aza)
care însemneaz■ „de unde" ? în sensul de localitate se afl■

în aceia■i func■iune ■i în armenescul „az". C■ exist■ para-

lelizm între limba armean■ ■i basc■ este lucru dovedit ■i
este foarte natural. Bascii sunt doar resturi supravie■u-
itoare în ■inuturile Pireniene a unor popoare puternice
care s'au întins în valuri mari dela Orientul apropiat ■i
prin peninsula Balcanic■ în decursul secolelor pân■ la

Oceanul Atlantic. Aceste valuri de popoare apar■ineau
popula■iunilor str■vechi ■i stabilite de mult în Orientul

apropiat, ■i deasupra c■rora se a■ezar■ Armeni indogermani.
Aci trebue s■ c■utat■ origina paralelelor pe care pân■

acum se puteastabili între cele dou■ limbi ■i a c■rui num■r
e capabil s■ creasc■ când se examineaz■ aceast■ problem■

mai de aproape. Dealtfel acest val al popoarelor bascoide
din Asia Mic■ nu a r■mas f■r■ înr■urire asupra toponimia
■inuturilor germane din Sud. Nu numai cuvintele.„Was.
genwald" ■i „Vogesen" ne arat■ prezen■a emigr■rii bascoide
în p■r■ile aceste, dar ■i nume de fluvii ■i de mun■i ■i despre
care nu se g■sea pân■ acum decât explica■ii neîndem■-
natice, dar care se explic■ acum prin limba armean■, prin
cuvinte care au trecut în limba armean■ din limbile.po-

poarelor vechi din Asia Mic■. Ilyrii ■i Ligurii ne arat■

drumul luat de aceste popula■ii migratoare; aceste dou■

cuvinte se explic■ prin limba basc■. Ilyrii ■i Ligurii nu

sun■ nume a unor popoare unitare ; diferite rase care s'au

succedat, care s'au împins una pe alta au purtat aceste

numestr■vechi.

Suntem în stare s■ ar■t■m numeroase asem■n■ri între
limba basc■ ■i cea armean■ înfluen■at■ de. alarodic■. Su.
netele guturale din limba basc■ corespund tonurilor „sibi-
lautisch-spirantische" din limba armean■. Deci limaba indo-
germanico-armean■.apar■ine la Satemsprachen. Influen■a
limbei alarodico.bascoid■ se face tare sim■it■ în limba
armean■ istoric■. Etimologia multor cuvinte armene se
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explic■ prin limba basc■ ■i invers cele din limba basc■

prin armean■.

Ar fi trebuit dar ca s■ fi existat vreodat■ ■i o emi-

grare armenoid■spre vest. Triburile armenoide ar fitrebuit
s■ fi fost stabilite nu numai în peninsula Balcanic■ ■i în

Ilyria dar s■ fi fost împin■i pân■ în regiunea alpin■. Baze

linguistice sigure pledeaz■ pentru aceasta.

In schimb■rile de fonetic■ a limbii vechi germane, se

presupune o influen■■ hot■râtoare a dialectelor din Ger-
mania de sus printr'un strat armenoid. Aceste schimb■ri
de fonetic■ au echivalentul lor minunat în limba armean■,

Intre limba albanez■ ■i cea armean■ s'au descoperit
iar■■i raporturi numeroase. Fenomene de tranzi■ie se ob-

serv■ în limba albanez■. Un strat indogermanic vechiu s'a

a■ezat peste un substrat liguro-bascoid. C■ exist■ raporturi
între limbile armene ■i caucaziene, este lesne de în■eles
prin suprapunerea raselor nordice ■i sudice, care împing
una pe alta din timpurile cele mai îndep■rtate.

Cercet■torul rus Dr. Nic. Marr, se ocup■ tocmai de

aceste raporturi. Trebuie numai observat c■ aceste leg■turi
al apar■in timpurilor din urm■ ci se urc■ în timpurile
cele mai îndep■rtate.

*

Aceste sunt foartescurte indica■iuni pe care a■i putea

s■'îe dau aci, asupra aportului de lumin■ ce ar putea s■

aduc■ limba armean■ despre leg■turile ■i marile mi■c■ri a

pgpqarelor din timpurile îndep■rtate.
Dr. KARL ROTH



BISERICA ARMEANA

PIETATEA ARMEANA

Mai de mult de ani de zile, Armenii, limba ■i litera-

tura clasic■ armean■, dar mai ales slujba religioas■ armean■

au fost obiectele mele de studii favorite. Am fost în leg■-
tur■ direct■ ■i cu poporul armean. Am cercetat adeseori

serviciul religios nu numai în teorie, dar ■i în practic■.,
Poporul armean, în marea sa majoritate, este un popor

simplu, cumsecade ■i cu fric■ de Dumnezeu.
In ce prive■te povestea despre pasiunea lor de câ■tig.

nu e vorba decât de o exagerare provenind dintr'o prejudecat■
mult r■spândit■ ■i care, cel mult, s'ar putea potrivi numai

la câ■iva negustori. In ce prive■te clasele superioare, ne

afl■m în fa■a unui popor care din timpurile cele mai vechi
a posedat ■i mai posed■ înc■ ■i ast■zi o înalt■ aspira■ie
cultural■ ■i un dor înfocat de progres.

Grecii ■i Armenii constituiau elementul activ ■i cn

spirit de întreprindere în imperiul turcesc. Am cercetat, ce

mul■i ani înainte, ruinele din Ani, capitala Armeniei din

Evul Mediu ■i care cu minunatele ei biserici constituia o

dovad■indiscutabil■ de pietate ■i religiozitate, ■i care m'a

re■inut mai multe zile la centrul religios al Armenilor, la

Mân■stirea Ecimiadzin unde se afl■" Katolikosul tuturor
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Armenilor". (Pe vremea aceea era I. P. P.S. M■g■rdici
Khrimian, o personalitate extrem de popular■, supranumit
„Hairik" adic■ „t■tucul" care era atunci greu bolnav ■i a

decedat dup■ scurt timp. Slav■ Domnului! în zilele noastre

cu toate deficult■■ile pe care se întâmpin■ Biserica Armean■
sub domina■ia sovietic■, s'a ales ■i s'a însc■unat un nou

Katolikos, I. P. P. S. Khoren).
Amândou■localit■■ile Ani ■i Ecimiadzin, apar■ineau

pe atunci Imperiului. Rus. Ast■zi ele se afl■ în Republica
Armean■, care la rândul ei este o membr■ a Confedera■iei
Republicilor din Caucaz, ■i care în fine, face parte din

Comunitatea Republicilor Sovietice.
Intr'o Duminic■ diminea■■, am avut norocul de a

vedea în■l■ându-se majestos în fa■a mea, Araratul cel Mare

(peste 5000 mtr.), o priveli■te care este rareori v■zut■ de

muritori. Conform vechilor legende, acest Ararat ar fi

acela■ pe care s'a oprit Arca lui Noe. Acolo, la Ecimiadzin

■i în împrejurimi, se poate studia în am■nun■ime arhitec-

tura armean■ bisericeasc■; (sunt remarcabile mai ales ruinele

admirabilei biserici Zwartnotz, împodobit■ cu o armat■ de

îngeri, pe care marele ■i puternicul Katolikos Nerses III a

cl■dit-o, dar se ■i poate medita în bogata bibliotec■ a m■-

n■stirii, cu manuscripte despre starea de odinioar■ ■i de-

spre trecutul Armenilor.)
Armenia este ■ara care, înainte de toate, s'a conver-

tit la cre■tinism. Botezul Regelui Tiridat, a avut loc,
chiar dac■ nu cu mult timp, dar totu■ înainte de acea a

lui Constantin cel Mare. Grigore Parthul, denumit Lumi-
n■torul - am în biroul meu de lucru un mare portret al

lui - a fost misionarul Armenilor ■i întemeietorul Bise-
ricei Armene.

Unuldintre cântecele cele mai cunoscute ■i. mai des

repetate, sun■ astfel:

„Dumnezeu, Tu cel mai mare f■c■tor de minune,
„Tu, care îngrije■ti mereu cu atâta în■elepciune,
„Ai prev■zut lucrurile de înainte

„■i dela începutul Mântuirii Tale

„Ai dat Armenilor

„Ca prin Tlumin■torul S■u Fiu, de■tepta■i
„Prin mijlocirea Sa pentru Mântuirea noastr■,
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„D■-ne acum îndurarea Ta

„■i la a doua Ta venire

„S■ fii un judec■tor neînduplecat".

Legenda, dup■ care Grigore ar fi construit Catedrala

Katoliko■ilor - cel mai mare Episcopat al ■■rii ■i al c■-

rui prim titular a fost el însu■i - în Capitala de atunci a

Armeniei, Vagar■apat ■i anume într'un loc care i-a fost in-

,
dicat într'un vis de Hristos, care coborise din cer în acest

scop. De acea acest loc poart■ numele de Ecimiadzin,„lo-
cul unde a scoborât singurul fiu al lui Dumnezeu". Biserica
Armean■ cânt■ adeseori textul acestei pove■ti evlavioase

în imnul care începe cu cuvântul „Ecimiadzin"

„A coborât jos fiul unic

„Al Tat■lui, înconjurat de lumina gloriei.
„Infernul tremura, se tânguia îngrozitor.
„Grigore, Patriarhul nostru, a v■zut lumina aceasta,

„Regelui credincios, voios a dus veste:

„- S■ cl■dim un loca■ de lumin■

„C■ci ne-a ap■rut lumina

„În ■ara noastr■, Armenia -

„A fost r■spunsul Regelui"...

Biserica Armean■ se chiam■ ■i Grigorian■ dup■ înte-

meietorul ei.

La începutul secolului al V.lea s'a creat un alfabet

pentru limba armean■ ■i Biblia a fost tradus■ în armene-

■te. Sfânta Scriptur■ armean■ are o valoare deosebit■, din

cauza marei ei vechimi. ■i prin aceasta, limba armean■ ar

trebui s■ fie limba de rug■ciuni. s :

S'a dovedit prin limba armean■ cât de mult gre■eau
cei care socoteau pe Armeni drept Semi■i. Nu exist■ nici

cea mai mic■ asem■nare între limba armean■ ■i cele se-

mite. ■i nici alfabetul armean nu seam■n■ cu cel semit. Pe

când acesta din urm■ se cite■te dela sfâr■it spre început
■i dela dreapta la stânga,, Armenii scriu ■i tip■resc în ace-

ia■i ordine ca ■i noi.

Dup■ Sinodul din Calcedon (451) ■i în urma acestuia

a început desp■r■irea bisericei armene din cea greac■ orien-

tal■ ■i precum de ■■rile din Apus, Asemeneacu întreg Oc-

cidentul, Armenii nu voiau s■ ■tie nimic de Calcedon■i se
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îndreptau dup■ toate principiile monofizice ■i anume dup■

înv■■■turile lui Iulian din Halikarnassus. Pe când Orientul

grecesc din timpul lui Iustin I ■i Iustinian se pronun■ase
în mod definitiv pentru Calcedon ■i în aceasta vedea sin-

gura Ortodoxie; ■i a■a s'a produs schisma. Imprejur■rile po-

litice, dependen■a marei majorit■■i a Armenilor de Imperiul
Persan, au contribuit în esen■■ la aceasta. Du■m■nia neîn-

trerupt■ ■i crescând■ între Greci ■i Armeni nu permitea,
deasemeni, nici o. împ■care. Numai sub presiunea violen■ei
se ajungea la unire vremelnic■ între Biserica imperial■ Bi-
zantin■ ■i Biserica Armean■, dar aceast■ nu s'a întâmplat
niciodat■ din convingere ■i n'a fost niciodat■ ceva durabil.

Biserica Armean■ a creat un ■ir întreg de datini biserice■ti
cu totul aparte, care nu se afl■ la niciuna din Bisericile
din Orient ■i care dup■ convingerea mea ar trebui s■ slu-

jeasc■ înv■■■tur■ iulian■ despre invulnerabilitatea Corpu-
lui lui Hristos (precum ■i despre Inviere) sau cel pu■in s■

simbolizeze principiile monofizice.

Impotriva datinei din întregal Orient ea întrebuin-

■eaz■ vin neamestecat în potir pentru împ■rt■■ire, precum

■i pâine nefermentat■, care amândou■ sunt ca ■i „singura
natur■ a lui Hristos".

În calendarul bisericsc ei refuz■ a serba în dou■ s■r-

b■tori deosebite, la 25 Decembrie ■i la 6 Ianuarie, Na■te-
rea ■i Botezul Domnului, ■i se ■in de str■vechea datin■

de a serba Na■terea ■i Botezul la 6 Ianuarie; în acela■

timp, (cu excep■ia câtorva zile când au serbat ca o s■rb■-

toare mobil■) au înl■turat dualitatea s■rb■torilor biseri-

ce■ti în mobile ■i imobile, spre a nu. avea decât serb■ri
mobile.

In tot cazul, f■r■ îndoial■, ■i aci se observ■ grija
de a nu recunoa■te dualitatea, o astfel de purtare putân.
du-se interpreta drept recunoa■tere a principiilor celor dou■

naturi ale lui Hristos. Astfel, Biserica Armean■ a consti-

tuit o biseric■ na■ional■ complect independent■, deoarece

nici ca celelalte comunit■■i monofizice, ca Syrienii ■i Kop-
■ii nu a încercat. s■ formeze o biseric■ unitar■. (Din când

în când chiar, violente certuri au avut loc între Syrieni ■i
Armeni. Cu timpul îns■ s'au obi■nuit cu punctele lor de

vedere reciproce, considerându.se bisericele Syrian■ ■i Kopt■,
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drept Biserici surori). Cu toate acestea, niciodat■ Biserica
Armean■ nu a avut spiritul exclusivist, sau n'a revendicat

calitatea de a fi „Biserica Mântuitoare", ceiace îi este oprit
■i prin caracterul ei exclusiv na■ional (la celelalte comuni-

t■■i domne■te îns■ aceast■ idee). Deci Biserica Armean■

este tolerant■. In catechizmul armean de azi exist■ înv■-

■■tura dup■ care ar exista o mare Biseric■ Catolic■, care

s'ar men■ine prin ramuri multiple ■i independente una de

alta. Una din aceste ar fi Romano.catolic■, a doua Greco-

ortodox■ ■i a treia Biserica Armean■. Schimb■rile în de-
stinul politic al Armenilor în decursul anilor, au favorizat

înfiin■area diferitelor katolikosate, care rivalizând între

ele, nu mai st■teau, ca înainte, în fruntea întregei na■iuni.
De curând îns■, s'a aplanat chestiunea  prec■derii, astfel

încât Katolikosul din Ecimiadzin, a devenit din ce în ce

„Katolikosul tuturor Armenilor", ca un fel de Pap■ armean

care st■ deasupra celorlal■i Katoliko■i ■i Patriarhi.

-|

Serviciul divin armenesc s'a desvoltat mult înainte de
Cruciade în Evul Mediu ■i primul din celelalte biserici

■i-a g■sit perfec■iunea. El se compune din patru elemente.

Fundamentul este de origin■ greac■; evident, dela Biserica

din Cesarea a trecut în Capadocia ■i de acolo s'a întro-

dus în Armenia. Chiar mult mai târziu, cea mai mare parte
din s■rb■torile ■i calendarul grecesc al Sfin■ilor, au fost

adoptate de Armeni cu toate certurile între cele dou■ Bi-
serici. Pe lâng■ aceasta, în timpurile vechi s'au luat ■i dela

Biserica Syrian■, vecin■, anumite p■r■i esen■iale. In fine,
în timpul Cruciadelor, când Armenii aveau un mic Regat
în Cilicia, între■inând rela■iuni dese ■i intime cu crucia■ii,
au adoptat ■i dela ei un mare num■r de obiceiuri latine,
spre exemplu: cele ■apte grade de hirotonire; ceremonia

acord■rii gradelor, mitra episcopilor, ■. a. Afar■ de aceasta,

scriitorii biserice■ti ■i poe■ii armeni din diferite epoci au

îmbog■■it c■r■ile biserice■ti cu imnurile ■i rug■ciunile lor.

Din aceast■ contopire caracteristic■ a elementelor grece■ti,
syriene, latine ■i armene proprii, s'a n■scut o slujb■ divin■

de o frumuse■e sublim■, ■i care, f■r■ îndoiel■, ocup■ un loc

proeminent printre celelalte culturi.

Ne va fi deajuns s■ aducem la cuno■tin■■ câteva
. exemple de profunzime de sim■ire a rug■ciunilor în arme-
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ne■te. Imnul cel mai cântat de Sfânta Treime este o poezie
alfabetic■ a renumitului Katolikos Nerses ■norhali (Nerses
Gra■iosul, dec. în 1173). Ea este compus■ din mai multe

strofe (36), atâtea câte litere con■ine allfabetul armean.

Fiecare strof■ con■ineîn total trei versuri scurte, care toate

încep consecutiv cu o liter■ din alfabet. Improvizez urm■-

toarea traducere din începutul acestei poezii:

„R■s■rit al Luminei,
O, Soare al Drept■■ii,
D■rue■te-mi azi Lumina!

„O, cel izvorit din Dumnezeu,
Izvor■■te în sufletul meu,

Cuvânt pl■cut ■ie.

„Tu, odor al îndur■rii,
Las■smi s■ g■sesc
Odorul t■u ascuns.

„U■a unic■ a îndur■rii,
Deschide-te la acel care bate

Prime■te-m■ printre cei din ceruri.

„O, Sfânt■ Treime,
Ingrijitoarea tuturor fiin■elor,
Indur■-te ■i pe mine!

„Ajut■-m■ pe mine, Doamne,

Treze■tesm■ pe mine, adormitul,
F■-m■ treaz, ca îngerii.

„Sfântul Tat■ f■r■ început!
Sfântul Fiu, fiin■a egal■ cu El!

Sfântul Duh, nemuritor!

„Prime■te-m■, o Cel Milostiv,
Prime■te-m■, o Cel. Indur■tor,
„ Prime■te-m■, o iubitor de oameni!

„Împ■rat al Gloriei,
Iert■tor al Gre■elilor,
Iart■-mi p■catele mele!...
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Un alt exemplu constitue rug■ciunea în 23 strofe a

aceluia■i Nerses ■i pe care Mechitari■tii din Vene■ia au câin-tat-o în 24 limbi (în afar■ de textul original ■i în 23 tradu-
ceri. „Preces Sancti Nersetis Clajensis Armemorum Patriar-
chae, 24 linguis editae. Venetiis, in insula St. L■zari, 1837).

Reproduc din aceast■ carte începutul traducerel În
limba german■ (fil. 93-106):

pcs

1. M■rturisesc în credin■■ ■i m■ închin în fa■a Tat■lui,
Fiului ■i Sfântului Duh, Tu, Natura necreiat■ ■i nemuri-

toare, Tu, Creatorul îngerilor ■i oamenilor ■i a tuturorfiin-

■elor. Indur■-te de f■pturile Tale ■i de mine, p■c■tosul cel

mare.

2. M■rturisesc în credin■■ ■i m■ închin în fa■a Ta,
Lumin■ indivizibil■, Tu unic■ Sfânt■ Treime ■i una Dum.

nezeire, Tu Creatorul luminei ■i nimicitorul întunericului !

Gone■te din sufletul meu întunecimea gre■elei ■i a ne■tiin-
■ei ■i lumineaz■ sufletul meu în clipa aceasta, pentru ca s■

te pot ruga spre deplina mul■umire a Ta ■i ca s■-mi po■i
acorda dorin■ele mele! Indur■-Te de f■pturile Tale ■i de

mine p■c■tosul cel mare !*

(De aci înainte sfâr■itul primei ■i celei de a doua

strofe vor reveni mereu ca un refren la sfâr■itul fiec■reia
din strofele urm■toare, precum se va vedea dup■ a treia

strof■.)
3. Tat■l din ceruri, Dumnezeule adev■rat, Tu care ai

trimis pe Fiul T■u cel iubit ca s■ caute oaia pierdut■,
ia.m■ pe mine ca fiul r■t■cit ■i îmbrac■.m■ pe mine cu

haina nevinov■■iei de care am fost despuiat prin p■catele
mele. Indur■-te de f■pturile Tale ■i fii milostiv pentru p■-
c■tosul de mine cel mare" ■.a. m.

w

% %

C■ a existat întotdeauna o via■■ religioas■ foarte vie

la Armeni, aceasta se vede dup■ mul■imea scriitorilor bi-

serice■ti eminen■i, apar■inând în majoritatea lor Evului

Mediu. Este demn de studiat mai cu seam■ Nerses din

Lamproa - str■nepotul Katolikosului Nerses ■norhali, mai

sus pomenit. Acest Nerses din Lampron, arhiepiscop al

Tarsusului, decedat în 1198, este autorul unui comentar

asupra versetelor lui Solomon, precum ■i a Explica■iilor
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asupra Predicelor Biblice, amândou■ operele traduse de
mine în limba german■ ■i editate la Leipzig, la Harrasso-
witz, în dou■ volume.

Arhitectura religioas■ a Armenilor, cu cupelele ■i
monumentele ei inegalabile, constitue de asemenea o dovad■

a spiritului religios al acestui popor. Profesorul vienez, dr.

Strzygowski, atribue Armenilor rolul principal în istoria

general■ a artelor cre■tine ■i conchide c■ întrebuin■area
cupolelor - implicit ■i cel al minunatei Sf. Sofia,- poart■
pecetea înfluen■ii lor.

Fire■te, c■ majoritatea Armenilor apar■in Bisericei

Na■ionale Armene, dar totu■i o parte din ei s'au alipit de
Roma(printre ace■tia din urm■ se disting Mechitari■tii).
Intr'adev■r, ei au p■strat serviciul divin dup■ datinele str■-

mo■e■ti, dar în chestiuni dogmatice s'au al■turat de Roma

■i au recunoscut autoritatea Papei. Mai exist■ ■i un num■r

oarecare de Armeni evanghelici.
Un popor, al c■rui cre■tinism este a■a de str■vechiu,

un popor care chiar prin furtunile cele mai mari ■i perse.

cu■iunile cele mai groaznice nu a putut fi înstr■inat de

Hristos, un popor a c■rei istorie constitue un martiriu ne-

întrerupt, merit■ nu comp■timirea, ci iubirea noastr■.

■i chiar dac■ cre■tinismul lor ar fi suferit oarecari

v■t■m■ri ■i ar fi ar■tat semne de sl■biciune, ceiace incon-

testabil este expiicabil, dat fiind împrejur■rile în care au

tr■it, acesta nu ne d■ dreptul de a le condamna ■i a le

dispre■ui, ci ne impune datoria de a-i îmb■rb■ta, a.i consola

■i a-i ajuta.
MAX, DUCE DE SAXONIA



BISERICA NATIONALA
ARMEANA

Biserica Armean■ este adesea denumit■ „Lusavorcia-
kan" dup■ apostolul lor Grigore Partev, supranumit „Lu-
savorici" adic■ Lumin■torul ■i care a convertit pe regele
Tiridat la religia cre■tin■, dup■ ce a fost martirizat el însu■

timp îndelungat de acest Rege. Aceast■ Biseric■ este men-

■ionat■ ca „Biserica Armeno-Gregoricn■" în Bolojenia adic■

în Constitu■ia Bisericeasc■ din Armenia Rus■.

Ins■ Armenii îns■■i se întituleaz■ „Hayastanya■ Ara-

kelakan Yegehe■i", adic■ Biserica Armean■ Apostolic■,
c■ci ei nu vor ca biserica lor s■ fie considerat■ ca o bise-

ric■ aparte sau separatist■, ci se consider■ membrii ai Co-

munit■■ii Bisericei Cre■tine ■i sus■in origina apostolic■ a

Bisericei lor. Dup■ legend■, cei doi Apostoli, Thaddeus ■i
Bartholomens, a c■ror morminte au fost descoperite la Maku

■i la Ba■kalah, au întrodus cre■tinismul în Armenia ■i Gri-

gore, n'a f■cut decât s■-l renoveze ■i prin convertirea Re-

gelui s■-l. ridice la rangul de religie de Stat.

In primele trei secole se pomenesc în Armenia diferi■i
c■lug■ri, episcopi ■i martiri cre■tini, a■a încât o desvoltare

precis■ a cre■tinismului în Armenia, înainte de Grigore,
este cu totul acceptabil■. Ins■ definitiva convertire a în-

tregului popor la religia cre■tin■, urmeaz■ abea în secolul

al V.lea prin Katolikosul Sahak ■i colaboratorul lui Mesrob

Ma■to■o prin elevii Patriarhului Nerses ■i prin Secretarul

Regelui, c■rora poporul le datoreaz■ inven■ia alfabetului
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armean ■i - cu ajutorul celor 60 de discipoli - traduce-

rea bibliei dup■ Septuaginta ■i dup■ originalul Bibliei în

limba syrian■.
Pân■ în secolul al V-lea, Biserica Armean■ a mers cu

Marea Biseric■ cre■tin■. Mai întâi cel de al 4lea Sinod

ecumenic din Calcedon din 451 a fost punctul de desp■r-
■ire. Acest Sinod n'a fost niciodat■ recunoscut de Armeni.

Pentru ei nu exist■ decât trei Sinoade Ecumenice: din Ni-

cea, din Constantinopole ■i din Ephesus. Sinodul din Cal-

cedon ■i hot■rârile lui despre leg■turile între natura divin■

■i cea uman■ a lui Hristos au fost respinse în mod formal
în Sinodul din Dwin. Biserica Armean■ s'a men■inut la

hot■rârile Sinodului din Ephesus. Când în decursul seco-

lelor aceast■ Biseric■ ■i-a creat tot felul de datini particu-
lare, a■a încât parte din ele merg cu Biserica Ortodox■

■i parte se deosebesc de ea. Biserica Armean■ are mân-

dria de a fi cea mai veche Biseric■ cre■tin■ ■i consider■
Bisericele ortodox■j■i roman■ cas chismatice, ea fiind mem-

bru cel mai îndrept■■it al Bisericei întregite.
Biserica Armean■ recunoa■te Sinoadele Ecumenice ca

fiind Instan■e superioare în materie de religie, numai c■

nu mai vede o posibilitate pentru un atare Sinod din mo-

ment ce s'a creat o separa■ie de o durat■ atât de lung■.
Biserica Armean■ a dovedit buna sa dispozi■ie de a par-

ticipa la ini■iativele Marei Biserici Cre■tine prin trimite-

rea de delega■i la Conferin■a Ecumenic■ denumit■ „Life
and Work" din Stockholm, unde afar■ de Biserica roman■

toate celelalte Biserici, protestant■, anglican■ ■i ortodox■,
erau reprezentate.

Biserica Armean■ recunoa■te numai una singur■ na-

tur■ a lui Hristos, cea Divin■. Dar ea se deosebe■te de

Biserica Nestorian■ cu care se aseam■n■ în privin■a ace-

sta ■i numai pe acest teren. Baza profund■ a existen■ei
independente a Bisericei Armene nu st■ în dogma ci în

con■tiin■a na■ional■. Toate încerc■rile f■cute în decursul
secolelor spre a uni Biserica Armean■cu celelalte Biserici,
au e■uat din cauz■ c■ Armenii ■ineau cu str■■nicie la ca-

racterul na■ional al Bisericei lor.

■i asemenea încerc■ri, fire■te, n'au lipsit. Imp■ratul
Heraclius a încercat s■ o uneasc■ cu Biserica greac■ dup■
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ce Armeniiîl ajutaser■ în lupta lui împotriva Per■ilor în

anul 623; el a ob■inut adeziunea Patriarhului Ezras, dar

poporul a refuzat cu str■■nicie. Dup■ invazia Sarazinilor,
c■rora li s'au supus Armenii, s'au f■cut noi încerc■ri spre

ai împinge spre Biserica greac■, dar în al doilea Sinod
dela Dwin, în 645, au fost recunoscute din nou, numai
cele trei Sinoade. Dup■ consolidarea domina■iei arabe, era

pl■cut Suveranilor c■ Armenii aveau o alt■ credin■■ decât

Grecii, c■rora de altfel le acordaser■ libertate religioas■.
Tot a■a ■i cu Turcii, care dup■ ocuparea Constantinopolu-
lui, posedau în Armeni o contrabalan■■ în contra Grecilor.
De aceia au permis multor Armeni s■ se stabileasc■ în

Constantinopol, în diferite p■r■i ale ora■ului, pe când

Greci, care nu erau iubi■i, trebuiau s■ locuiasc■ departe
de ziduri, doar în centrul ora■ului. Trebuia, a■a dar, ■i cre-

■tinii monofizici ■i întemeierea Patriarcatul armean, în 1461,
s■ reprezinte o garan■ie mai mult.

Alte încerc■ri spre a aduce pe Armeni la Biserica

greac■ s'au f■cut în timpul Bagratizilor, când ace■tia din

urm■ domneau la Ani. Patriarhii adu■i adeseori la Constan-

tinopol, r■mâneau îns■ neclinti■i. Khacik al II-lea a fost

adus în fine la Parantia, în Asia Mic■, unde a ■i murit în

1068.

Un pericol mare amenin■■ Biserica Armean■ din par-

tea Bisericei Latinilor. Cruciadele au pus pe Armeni în

leg■tur■ foarte strâns■ cu ■■rile catolice din Occident.
Armenii erau alia■ii fideli ■i leali ai crucia■ilor în contra

Turcilor. Rezultatul a fost recunoa■terea Regatului Armean

în Cilicia ■i Levon al II-lea ca feud al lui Enric al VI.lea,
a fost încoronat în 1119 de Legatul Papei ■i cu consim■■-
mântul Patriarhului.

Era deci firesc ca influen■a latin■ s■ devin■ maitare ;

lungul Patriarhatal lui Constantin I Bar■■rbert■i (1221-1267)
a favorizat acest lucru. Coloniile italiene s'au înmul■it în

Cilicia, totodat■ cele armene în Italia. În acela■ timp în-

cep tratative cu Grecii, pân■ la str■mutarea Patriarhatu-

lai dela Sis la Ecimiadzin în 1441, a■a încât perioada celor

15 Patriarhi din Sis dela 1294 la 1441 nu se consider■ fa.

vorabil■ pentru Biseric■.

Biserica Armean■ s'a ostenit dela începutul ei s■ r■-
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m■e în leg■tur■ strâns■ cu via■a poporului ■i s■ p■streze
caracterul ei na■ional. Chiar Grigore, la alc■tuirea litur-

ghiei cre■tine, a împrumutat mult dela p■gânism. ■i s'a in-

spirat din datinele vechi ale poporului, a■a cum au f■cut

primii misionari în Germania.
Acest caracter na■ional se observ■ cu deosebire în

Imnurile ■i în „■arakan".urile. Dac■ n'ar fi fost Biserica

armean■ o Biseric■ na■ional■, ar fi fost imposibil s■ men-

■in■ poporul în via■■, împotriva atâtor persecu■ii. Dela
428 la 633, Armenii au stat sub domina■ia persan■ ■i greac■,
apoi sub cea arab■. Armenia era câmp de lupt■ perpetu■.

Pe când Georgienii, sub Patriarhul lor Kirion, au

aderat la crezul calcedonic spre a câ■tiga simpatia Con-

stantinopolului, ceiace a avut ca urmare complecta rusi-

ficare a Bisericii lor cu ocazia ocup■rii ■■rii lor de c■tre

Ru■i. Armenii în schimb ■i-au p■strat autonomia Bisericii

lor, ■i prin urmare a .na■iunei lor. N'au lipsit îns■ conver-

siuni izolate. Cei converti■i la mahomedanism,s'au pierdut
definitiv, la a doua Benera■ie considerându.se ca neam

str■in ; de asemenea cei trecu■i la ritul grec î■i pierd na■i-
onalitatea ; ceiace de altfel se întâmpl■ rareori, afar■ de

câteva familii la ora■ele mari ■i de câteva sate din Caucaz.

Propaganda latin■, adic■ a catolicilor romani, era

u■urat■ din cauza puterii politice ■i subsidelor acordate.

Deaci înfiin■area ritului armeano.catolic. Armenii romano-

catolici alc■tuiau o comunitate separat■ în Turcia, cu un

Patriarh propriu; în Rusia ei depindeau de Episcopul Sara-

tovului. Inainte de primul r■zboi mondial ei erau în num■r

de circa 200.000, în majoritate la Constantinopol, Angora,
Alep, Mardin, Hotorciur, Akhal■■kha în Caucaz ■i Lemberg,
în Polonia. Conversiunile la protestantism regreseaz■ din

cauza felului de a activa misionarilor americani, care la

început nu vroiau decât s■ evanghelizeze poporul, f■r■ a

înstr■ina pe adep■ii lor de la Biserica lor na■ional■.

Rezisten■a înaltului cler armean, au condus dar la

rezultatul c■ totu■i s'au format comunit■■i protestante
independente. Probabil Armenii se gândeau c■ coloritul

specific str■in american al acestui fel de cre■tinism, era un

pericol pentru caracterul na■ional. Inainte de r■zboiul
mondial erau circa 80.000 Armeni protestan■i în Harput,
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Aintab, Merzifun. Câ■iva apar■ineau ■i ritului baptist ■i
anglican ■i în Caucaz existau comunit■■i f■r■ nici o le-

g■tur■ cu comunit■■ile str■ine.

■i protestan■ii aveau un reprezentant deosebit pe

lâng■ Poart■, ceiace din cauza fond■rii statului Turc pe

baza dreptului islamic, nu era un lucru lipsit de pre■. Pe

când pân■ la Revolu■ia turc■ din 1908 existau o diferen-

■iere marcat■ între Armenii apar■inând Bisericii Na■ionale
■i cei

-
depinzând de Bisericele romano-catolic■ precum î■i

de cea protestant■ .■i numai primii se considerau c■ repre-

zint■ poporul armean, dup■ Revolu■ie îns■ s'a produs o

apropiere, a■a încât s'a putut vorbi de un popor unitar.
In cursul deport■rilor din 1915 to■i au avut aceia■i soart■ :

numai pu■ini dintre catolici ■i protestan■i reu■ind s■ scape.

In compara■ie cu totalitatea poporului deportat, acest

num■r nici nu conteaz■.

Institu■iile germane de binefacere, atât timp cât au

fost tolerate, din principiu ■i f■r■ excep■ie au ocrotit pe

cei r■ma■i sub protec■ia lor, ■i pe copiii din orfelinatele
lor, i-au condus la Biserica lor na■ional■.

Autoritatea Superioar■ în Biseric■ pentru chestiunile

spirituale este reprezentat■ prin Katolikosul din Ecimiadzin,
Katolikosatele din Sis ■i Aghtamar(o insul■ din lacul Van),
n'au dreptul decât la hirotonisirea Episcopilor ■i la pre-

g■tirea Sfântului Mir. Armeanul este unitar în Biserica

lui Na■ional■. Pe când Bisericele din ■■rile apusene au

indurat multe r■ni din cauza certurilor dintre Imp■ra■i ■i
Papi, pe când cea rus■ a în■epenit în cesaropapismul s■u

■i cea greac■, ce-i drept, a men■inut fic■iunea Patriarhului

Ecumenic, dar la rând ■■rile supuse autorit■■ii ei s'au

emancipat una câte una ■i au fondat Biserici autocefale,
Biserica Armean■ a reu■it s■ p■streze unitatea între Popor
■i Biseric■. Biserica Armean■este o Biseric■ curat popular■,
liber■ de strâmte preten■iuni dogmatice ■i ierarhice.

Menbrii poporului se supun de bun■voie la slujba Ei,
acolo unde Biserica lor are trebuin■■ de ei ■i înainte de

toate în comunit■■ile din Diaspora. Era adev■rat cuvântul

Patriarhului Ormanian în cartea sa „L'Eglise Arméninne",
c■ „Biserica Armean■ este sufletul vizibil al patriei înde-

p■rtate*).
D. EWALD STIER



CIVILIZATIA IN ARMENIA VECHE

BAUTURILE SPIRTOASE

LA VECHII BABILONENI ■I LA VECHII

ARMENI

Intrebuin■area b■uturilor spirtoase dateaz■ decând
omenirea. Monumentele r■mase dela popoarele str■vechi

ne dau informa■ii despre prepararea b■uturilor spirtoase,
în special a berei.

Egiptul, clasica ■ar■ a lui Tutankamon, cuno■tea pre-

pararea unei b■uturi speciale din orz. Pegusio era cel mai

important ora■ al berei, dup■ ea venea Alexandria, centrul

■tiin■elor.
Este interesant■ o scrisoare hieroglific■ r■mas■ de pe

vremea lui Ramses al II.lea (1324-1258 în C.) prin care un

tat■ î■i ceart■ fiul care, dedându.se b■uturii, lipsea dela

cuvânt■rile din templu.
„Mis'a spus c■ nu iei în serios înv■■■tura ■i te duci

din tavern■ în tavern■", citim în aceast■ scrisoare. „Toat■
lumea se fere■te de cel care dubne■te bere. Mirosulberei

îndep■rteaz■ pe to■i. Ea î■i în■spre■te sufletul. Dac■ te

n■puste■ti asupra unui perete ■i d■râmi o u■■, ■i se pare

c■ ai f■cut o fapt■ bun■. Renumele t■u este mare. Ti se



264
--

cite■te pe fa■■ c■ e■ti un bun b■utor. Scoate.■i din minte

ulcioarele. Uit■ cupele".
Dar chiar pe vremea lui Ramses al II-lea, poporulî■i

manifest■ nemul■umirea când tributul pus asupra bere!

cre■tea. Aceasta nu împiedica consumareaberei. Dunpotnv■
Unloc■iitor din acel timp, în perioada de agita■ie a urc■rii

birului pentru bere, înscria zilnic câteva pahare mai mult

în cartea sa de socoteli.

In afar■ de Egipteni ■i Chinezi cari cuno■teau b■utura

în numeroasele ei feluri, vechii Evrei aveau deasemenea
ber■riile lor.

■tim precis din Vechiul Testament c■ sclavii ■tiau
s■ vânture, s■ calce ■i s■ fiarb■ orzul ■i aducându-l din

Egipt în Kanan, au început s■ prepare ■i ei bere alb■,
u■oar■, ro■ie ■i grea.

Maitârziu, când Grecii au ap■rut pe scena istoriei,
au g■sit c■ berea este o b■utur■ nedemn■ de ei. Dup■ p■-
rerea lor, vinul ■i untdelemnul erau darurile zeilor. Ins■

berea ■i untul n'aveau nici o valoare pentru ei. Acestea

crau chiar atribuite barbarilor. La Greci b■utorii de bere

erau considera■i dec■zu■i moralmente ■i din aceast■ cauz■:

când Danaizii au venit în Grecia, Eschil le.a aruncat în

fa■■ obiceiul lor de a bea bere, drept un lucru dezgust■tor.
„Voi ve■i g■si la noi un popor puternic ■i curajos ■i nu

b■utori de bere".

Trecând peste alte popoare str■vechi, vom vorbi mai

pe larg despre b■uturile vechilor Babiloneni■i ale vechilor

Armeni.

A. B■uturile vechilor Babiloneni.

Inscrip■iile cunei forme datând din mileniul al V-lea

în C. de pe monumentele str■vechi ale Babilonenilor, ne

spun c■ o mare cantitate de grâu ■i orz era încredin■at■
unei comisiuni pentru a se prepara diferite feluri de bere.

Cei cari scoteau berea confirmau primirea cerealelor ■i de-

clarau cantitatea de bere scoas■ din materiile brute ■i în-

credin■at■ marelui Paharnic.

Aceste inscrip■ii despre bere sunt cele mai vechi m■r-

turii ale omenirii.
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In ■ara aceasta dintre Eufrat ■i Tigru, arta prepar■rii
berei din cereale odat■ cu începerea aratuluieste original■.
Este tot atât de veche ca prepararea pâinii. Aceste dou■

arte dovedesc trecerea Babilonenilor la o stare sedentar■»
ceeace este începutulciviliza■iei.

In credin■a religioas■ a poporului, aceast■ amintire
este p■strat■ neatins■. Zei■a cerealelor era în acela■ timp
■i zei■a berei ■i a pâinii.

Incepând din timpurile vechi pân■ la c■derea statului

babilonian, pâinea ■i berea erau jertfele aduse zeilor. In

timpulslujbei religioase, st■rile extatice erau provocate prin
îmb■tarea cu bere.

Cunoa■tem sigilii cilindrice, dup■ cari, în timpul cere-

monieijertfelor, în jurul butoiului de bere se dansau dan.
suri extatice. Nu e de mirare deci, dac■ afirm■mc■ în via■a
Babilonenilor, berea ca ■i hrana cotidian■, era o necesitate

vital■. Muncitorii, slujba■ii, primeau o cantitate anumit■
de bere care f■cea parte din salariile lor. A avea o situa■ie
înalt■, însemna s■ ai drepturi cât mai mari asupra canti-

t■■ii ■i calit■■ii berei. ■i felurile de bere erau numeroase,

aproape dou■zeci, deosebindu.se fie prin materiile (orz, grâu)
fie prin aromele pe cari le con■ineau, începând dela simpla
b■utur■ casnic■ - berea amestecat■ - pân■ la berea no-

bil■, pur■, care poate fi comparat■ cu „Braunschwiger
Mumme"sau cu a „Danziger Eupenhier".

Desigur, în timpurile cele mai vechi, prepararea berei
casnice domina. B■utura aceasta necesar■ era preparat■ în

fiecare cas■.

Ins■ în mileniul al III-lea în C., arta special■ a b■utu-
rilor predomina. Cei cari preparau berea erau în acela■i
timp patronii tavernelor cari vindeauei-însi■i b■uturile lor.

,
Aceste localuri erau totdeauna pline de vizitatori. Ofi■erii
î■i pierdeau aci orele libere ■i, excita■i de b■utur■, d■deau

prilej la tot felul de lucruri. Pamfletarii politici, a■eza■i
dup■ butoaiele de bere, f■ceau politica lor de cafenea.

Hamurabi, în articolul 108 din codul s■u de legi, sta-

bile■te mari sanc■iuni, interzicând patronilor de cafenele

tolerarea reuniunilor politice ilegale din tavernele lor. Un

alt articol privitor la speculan■ii berei spune: „Dac■ pa-

tronul unei taverne nu vinde bere în schimbul cerealelor
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(1 litru de bere valoreaz■ 5.6 litri de cereale), ei cere bani

sau dac■ el d■ o cantitate de bere mai pu■in■ în raport cu

pre■ul cerut, acel patron trebue prins ■i aruncat în ap■."
Berea se bea din cupe sau ulcioare cu gura larg■. Ea

era turnat■ din acestea din butoaie mari cu ajutorul unui

filtru pentru a re■ine gr■un■ele sau firimiturile de pâine
r■mase. Vechii Babiloneni nu par a fi dat mult■ importan■■

acidului carbonic ca ast■zi.

Dup■ mas■, cei „cari puteau s■ suporte", r■mâneau în

jurul ulcioarelor cu bere pân■ începeau s■ se clatine ■i
pân■ ce obiectele pe cari le priveau, începeau s■ se multi.

plice. Dup■ aceia îns■, berea nu se mai bea din cupe ei se

sugea direct din butoaie cu ajutorul unui paiu. Un vârf al

paiului era introdus în butoiu ; se putea bea foarte u■or f■r■

s■ fi fost împiedicat de gr■un■e sau de firimiturile de pâine
r■mase înl■untru. Obiceiul de a bea berea cu paiul s'a r■s-

pândit din Babilon la toate popoarele orientale cari, odat■

cu cultivarea cerealelor, au înv■■at dela Babiloneni arta

prepar■rii berei.
5

G■sim acest obiceiu la vechii Asirieni, Egipteni, în

■ara Hiti■ilor, la popoarele cari tr■iau pe coastele M■rii

Euziniene.
*

a %

Vinul, cu toate c■ nu era necunoscut la Babilon, nu

era totu■i originar de acolo. Ca marf■ str■in■, el era adus

În ■ar■ din mun■ii Asiriei ■i Kurdistanului (Armenia). Vinul

a r■mas totdeauna b■uturarisipitorilor, pe când berea era

b■utura poporului ?).
O alt■ b■utur■ era ■uic■ preparat■ din curmale dar

care prin calitatea sa de b■utur■ îmb■t■toare n'a putut s■

ia locul berei._.Deducând dup■ numele feluritolor b■uturi,
se pare c■ raki-ul, cu numeroasele ei feluri, a fost reînviat.

Orientul cunoa■te ■i ast■zi arta de a prepara felurite

b■uturi dulci ■i frumos colorate din esen■a plantelor ■i a

1) Herodot în Cartea I-a par, 193, scrie : „Din toate ■■rile cunoscute

■ara Babilonenilor este cea mai bogat■ în cereale. Pentruc■ acolo nu

cresc aproape deloc al■i pomi, nici smochini, nici vi■■ de vie, nici m■s-

lini. Dar p■mântul este prielnic pentru sem■narea cerealelor. Ei (Babi-
lonenii) cultiv■ îns■ curmale din cari prepar■ pâine, vin ■i miere".
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florilor, „ape delicate" pe cari indigenul ospitalier din Da.

masc le ofer■ str■inului ca gustare de diminea■■, r■cit■ în

z■pada din Liban, care îns■ nu prea se potrive■te cu gustul
occidental.

-
Acestea, f■r■ alcool, sunt b■uturi inofensive,

ultimele r■m■■i■e ale artei orientale care ne înva■■ prepa-

rarea b■uturilor din ■uic■ ■i fructe !).

B. B■uturile vechilor Armeni.

Din p■cate, paleografia armean■ este lipsit■ de date

cu ajutorul c■rora ar fi fost posibil s■ d■m la o parte v■lul

des care acoper■ antichitatea armeana în genere precum ■i
chestiunile par■iale privitoare la cultura ■i via■a economic■

a vechilor Armeni. Nici un document vechi na■ional nu ne

d■ cea mai mic■ l■murire asupra b■uturilor spirtoase ale

vechilor Armeni.
Aveau oare Armenii o b■utur■ spirtoas■ necesar■ ce-

rin■elor lor casnice ? Exista oare o comisiune special■ care,

centralizând monopolul b■uturilor, le prepera ■i le vindea

ea.îns■■i în ■ara conform nevoilor fiec■ruia ? Dac■ existau

b■uturi, care erau ele ■i cum se preparau?
Iat■ întreb■ri, în fa■a c■rora paleografia armean■ r■-

mâne mut■, a■a cum am spus. Prin urmare, suntem nevoi■i
s■ recurgem la izvoare indirecte, mai întâiu la vechii istorici,
apoi la legendele armene■ti de dup■ Cre■tinism.

Am v■zut c■ chiar diu milenul al V-lea în C. sunt

m■rturii despre existen■a berei ■i a feluritelor ei prepara-

■iuni la vechii Babiloneni. Astfel ■tim c■ berea era b■utura

obi■nuit■ a lor ■i c■ ei o beau din butoaie cu ajutorul
unui paiu.

Acela■ tablou ne este zugr■vit de urm■toarele cuvinte

ale lui Xenofon(446.356 în c.) despre berea vechilor Armeni.

Generalul ■i istoricul grec, în opera sa „N■v■lirealui

Cirus", poveste■te cum, trecând prin Armenia în timp de
iarn■ grea, pe ger ■i pe viscol, a fost primit în casele

subterane din satele armene■ti unde a g■sit o bun■ ospi-
talitate. Cu acest prilej, descriind casele s■te■ti din Arme-

nia, spune printre altele :

1) <Die Woche», 1927.
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„■i în celelalte p■r■i ale caselor erau provizii de grâu
■i orz ■i vin de orz în butoaie, iar gr■un■ele de orz înotau

la suprafa■■. In ele (butoae) erau ■i trestii f■r■ rod, mari

■i mici. Dac■ cuiva îi era sete, lua în gur■ vârful trestiei

■i sugea din acest vin de orz. ■i aceast■ b■utur■ era foarte

tare dac■ nu era amestecat■ cu ap■ dar ■i foarte pl■cut■
■i dulce pentru cel care era obi■nuit s■ bea !)".

Iat■ o m■rturie elocvent■ c■, în sec. al V-lea în C.,

■■ranii armeni, nu numai c■ cuno■teau arta prepar■rii
berei, ci c■ aceasta era b■utura lor casnic■ obi■nuit■.

In ce const■ aceast■ art■ sau care erau am■nuntele

prepar■rii acelei b■uturi „tari" ■i în acela■ timp „pl■cute,
■i „dulci" pentru cel obi■nuit, iat■ lucruri despre cari

istoricul grec nu ne d■ nici o l■murire.
Este interesant îns■ faptul c■, dup■ prepararea „berei"

Armenilor ca ■i la cea a Babilonenilor, la suprafa■a ei

înotau gr■un■ele ■i pentru ca acestea s■ nu fie înghi■ite,
berea era b■ut■ cu ajutorul unui paiu.

Oare preparau ei „berea" numai din orz sau ■i din

alte cereale sau din orz amestecat cu alte cereale, nu se

poate spune.
*

Explica■ia lui Xenofon este - vin de orz.

Nou■nise pare posibil c■ orzul fiind totu■i princi.
palul element din berea preparat■ de ■■ranul(fire■te ■i de

or■■eanul) armean, era amesticat uneori ■i cu alte cereale,
cu grâu de exemplu.

La Babiloneni, a■a cum am v■zut, orzul era amestecat

cu alte cereale, mai cu seam■ cu grâul numit Emmer de

Germani.

Alt■ chestiune interesant■ este dac■ aceast■ b■utur■

a Armenilor era propria lor descoperire sau dac■ ei o

împrumutaser■ dela al■ii ■i cât era ea de r■spândit■ în

Armenia.

Satul descris de Xenofon, mai cu seam■ satele unde

g■sise el bere, se g■sesu în Armenia de Apus unde era

Satrap Tiribas. Exist■ oare aceast■ b■utur■ ■i în Armenia

de R■s■rit ? La acest lucru nu face nici o aluzie istoricul

1) Xenofon : Anabasis, cartea IV , cap. V.
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grec care a str■b■tut ■i R■s■ritul Armeniei. Din p■cate, în

aceast■ privin■■, ne lipse■te orice alt■ m■rturie.

Ins■ ■i aci, ne îng■duim s■ presupunem c■ arta pre-

par■rii berei nu era cunoscut■ numai în Armenia Apusean■

ci ■i în cea R■s■ritean■, c■ ■i acolo ea era o b■utur■

casnic■, Dar c■ Armenii descoperiser■ ei aceast■ art■, în

aceast■ privin■■ d■m un r■spuns negativ, considerând mai

ales urm■toarele puncte:
Intâiu a■a cum am observat mai sus, vechii Babilo-

neni cuno■teau arta prepar■rii berei înc■ din mileniul al

V.lea în. C., întrebuin■area ei era un lucru obi■nuit acolo

■i ea se r■spândise ■i la alte popoare vecine.

Al doilea, dac■ berea ar fi fost o inven■ie proprie a

Armenilor, este firesc s■ presupunem c■ ■i genera■iile ur-

m■toare ar fi p■strat ■i arta prepar■rii ■i întrebuin■area ei

multe secole dup■ aceea. Dar ea este necunoscut■ lui Strabon

(mort în sec. I-iu dup■ C.), scriitorilor str■ini ■i întregei
bibliografii armene.

F■când aluzie la expresia lui Xenofon „vin din orz",
P■r. V. Ha■uni scrie: „pe care nu.l întâlnim în bibliografia
noastr■". De aci deducem c■ întrebuin■area berei n'a avut

lung■ durat■ la str■mo■ii armeni ■i c■ preparareaei a fost

încetul cu încetul uitat■. Altfel, ar fi fost de mirare s■ dis-

par■ atât de repede din ■ara armeneasc■, o art■ original■.
Ar fi fost imposibil ca poporul armean, cu caracterul s■u

extrem de conservator al mo■tenirilor tradi■ionale, s■ fi

dat uit■rii cu atâta u■urin■■ o art■ original■, dac■ ea arfi

fost într'adev■r „original■" ").
Prin urmare, este probabil s■ admitem c■ Armenii în-

v■■aser■ aceast■ art■ dela Babiloneni,, dac■ totu■i ei n'o

mo■teniser■ dela poporul sau popoarele cari locuiser■ în

Armenia înaintea lor.

Dac■ descoperirea berei n'a fost f■cut■ pe p■mântul
Armeniei, putem s■ admitem cu mai mult■ probabilitate c■

vinul este originar din Armenia.

lau acela■ timp cu aratul, vechii Armeni cultivau ■i
vi■a de vie ■i preparau vinul.

Motive externe ■i interne; conving■toare ne îndrum■.
spre aceast■ credin■■.

1) P■r. V. Ha■uni, Agape ■i Festine, Vene■ia, 1912, p. 23.



270

Mai înt■iu, pentruc■ în Babilon, care este cea mai

veche ■ar■ pe care o cunoa■tem noi, unde arta prepar■rii
berei sub numeroasele ei forme luase fiin■■ în acela■i timp
cuagricultura, vinul, dimpotriv■, ca produs str■in era im-

portat din ■■rile vecine r■s■ritene, adic■ din Asiria ■i Ar.

menia. Deasemenea, nu ni se pare probabil ca Armenii s■

nu fi înv■■at viticultura dela vecinii lor dela R■s■rit sau

Miaz■zi, fiindc■ nu este cert ca acestia s'o fi cunoscut

înaintea lor. R■mân, deci, dou■ probabilit■■i. Ori în timpul
emigr■rii lor în Armenia, vechii Armeni, au adus cu ei vi■a
de vie ■i cultura ei -ceeace credem c■ este mai pu■in
probabil ori, - ceeace credem c■ este mai admisibil -

dup■ sosirea Armenilor în Armenia, ei au mo■tenit aceast■

art■ dela indigenii pre.armeni, astfel încât, nu mult dup■

ce au început s■ se ocupe cu agricultura, ei au cunoscut

vi■a de vie ■i viticultura.

Al doilea, exist■ motive ■i dovezi interne cari în mod

mai sigur ne conving s■ admitem c■ vinul ■i viticultura au

fost originare din Armenia.

Iat■ pentru ce istoricii armeni din sec. al V-lea ■i al

VI-lea adic■ chiar din începutul literaturii na■ionale, nu nu-

mai c■ oglindesc faptul c■ Armenia era bogat■ în vii ■ifdeci
în produse viticole (Vezi: Agatanghelus, Vene■ia. 1862,

p. 123; Faustus, Vene■ia, 1832, pag. 108; Laz■r din Pharp,
Vene■ia, 1873, pag. 23, etc.), ci ea mai m■rturise■te c■ viti-

cultura ajunsese la o mare desvoltare la Vechii Armeni.

Dar m■rturia istoricilor armeni din sec. al V.lea ■i al

VI-lea dup■ Christos este prea nou■ în compara■ie cu acele
m■rturii din literatura str■in■ despre viticultura str■buni-

lor armeni. R

Strabon (Geografia, XI) m■rturise■te c■ provinciile din
Armenia ■i cele de dincolo de Eufrat „erau acoperite cu

vi■■ de vie. ■i acea minunat■ vi■■ producea cele mai ex-

celente vinuri,"
O m■rturie mai pre■ioas■ ne este dat■ de Xenofon,

Tlustrul general ■i istoric grec, în timpul trecerii sale prin
Armenia, g■sea în casele Armenilor „vinuri vechi parfu=
mate"!) ■i adesea avea prilejul s■ guste din aceste vinuri

1) Xenofon, Anabazis, Cartea IV, cap. IV.
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într'un anotimp, când în provinciile Armeniei Superioare
era iarn■ aspr■ ■i când el ■i soldatii s■i, pe jum■tate în-

ghe■a■i, se ad■posteau în casele subterane ale ■■ranilor
armeni.

Aceasta este o dovad■ elocvent■ a credin■ei c■ viti-

cultura pe p■mântul Armeniei atinge o mare vechime. De
aci putem deduce, f■r■ e ■ov■i, c■ comercian■ii armeni

descri■i de p■rintele istoriei, Herodot (484-406 a. C.), du-

ceau la Babilon, pe lâng■ alte produse din Armenia ■i
vinuri armene■ti vechi ■i parfumate cari constituiau b■u-
tura de mas■ a clasei înalte, nobile.!)

Vechii Armeni erau în strânse rela■iuni comerciale,
în afar■ de Babilon, cu India?) ■i cu Fenicia"), unde „vinu-
rile vechi ■i parfumate" armene■ti f■ceau parte din produ-
sele de export ale Armenilor.

Din punct de vedere al vechimiiviticulturii ■i deci al

vinului la Armeni ■i pe p■mântul Armeniei, joac■ un rol

caracteristic îns■ un fapt pe care nu vrem s■.l trecem cu

vederea: vocabularul extrem de bogat pe care.l posed■

limba armean■
- fie cea literar■ (clasic■), fie cea po-

pular■ - termeni ■i explica■ii din cele mai am■nun■ite
despre vi■■ de vie, struguri ■i vin. Acela■ lucru despre
felurile de struguri ■i vin.

În Anuarul s■u din 1926, Teotig, a adunat mai mult

decât 300 numiri populare armene■ti pentru felurile de

struguri ■i vin').

1) Herodot, [, „Cor■biile lor (Armenilor) cari merg pe Eufrat la

Babilon, au form■ rotund■ ■i Armenii, p■stori cari locuiesc în partea su-

perioar■ a Asiriei, le construiesc din pomi t■ia■i ■i le învelesc cu piele,
Nu se cunoa■te nici partea dinapoi a corabiei ■i nici partea din fa■■ nu

este ascu■it■, ci are o form■ rotund■ ca un scut. Sunt cor■bii mari ■i
mici. Cele mai mari duc o înc■rc■tur■ de 1000 talen■i. Fiecare corabie

poart■ un m■gar. Când cor■bierii ajung la Babilon ■i descarc■ m■rfurile,
ei vând lemnul■i paiele (din cari erau construite cor■biile) ■i înc■rcând

piele pe m■gari, se întorc in ■ara armeneasc■, fiindc■ este imposibil s■

navighezi în contra cursului apei ■i din aceast■ cauz■, cor■biile sunt

construite nu din lemn, ci din piele".
2) Strabon, XI; Plinius, VI, 15; Xenofon, Ciropedia, p. 169-170,

uade Armenii sunt ar■ta■i ca cunosc■tori ai drumului spre India,
3) Ezekiei, XXVII, 14.

4) Teotig, Anuar, 1926, p. 26167.
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Se pare c■, în afar■ de bere ■i vin, vechii Armeni nu

ignorau rachiul sau ■uica!) „care se prepara din l■mâie ■i
din alte materii""), „■uica, preparat■ din curmale pe care

la nevoie o schimbau în vin* ?).
P■r. E. BOGOSIAN

1) Levi■ii, X, 9; Luca, 1,15.

2) P■r, Vartan Ha■uni, Agope ■i Festine, p. 23.

3) Ioan Gur■ de Aur, Inferpretarea iui Isaia, Vene■ia, 1880, p 53.



FEMEIA ARMEANA

EFEMBIA ARMEANA
IN DBEURSUL SBCOLELOR

Caracteristicile femeiei armene au fost ■i vorfi întot-
deauna leg■tura adânc■ aproape religioas■ de c■minulei,
credin■a nesdruncinat■ în tradi■iile ■i datinele na■ionale,
devotamentul, dragostea de munc■, darul artistic. Dac■ obi-

ceiurile, limba armean■, toat■ baza personalit■■ii armene

etnice au putut supravie■ui de veacuri atâtor catastrofe, o

dator■m în mare parte femeiei armene, îngerul p■zitor al

c■minului, piatra unghiular■ a vie■ii na■ionale.
Aceste caracteristici care sunt ca ■i nuan■ele psiholo-

gice determinate de mediu ■i ras■, acelea ale femeiei la

toate na■iunile cultivate, Armeanca le-a p■strat intacte sub

influen■a secular■ ap■s■toare ■i deformatoare a domina■iei
turaniene.

In vremurile când Armenia era liber■ ■i nu fusese înc■

invadat■ de popoare, la care familia nu exist■ a■a cum o

în■elegem noi ■i femeia nu este tovar■■a ci sclava b■rba-

17
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tului, Armeanca tr■ia bineîn■eles cu particularit■■ile mora-

vurilor proprii rasei ■i acelea datorite atmosferei Orientului,
la fel ca ■i femeia greac■ sau roman■ în epoca p■gân■, ca

femeia bizantin■ sau franc■ în epoca cre■tin■.
Lunga domina■ie a T■tarilor, apoi a Turcilor a influ-

en■at de sigur moravurile armene■ti, dar aceast■ influen■■

a fost cu totul exterioar■. In ora■ele mari aceast■ influen■■

de mult■ vreme chiar a fost îndep■rtat■ cu totul la con-

tactul cu civiliza■ia european■, dar în multe sate ale Ar-

meniei, femeia î■i acoper■ jum■tate din fa■■ cu un v■l, are

via■a ei aproape în întregime m■rginit■ la cea casnic■, se

g■se■te sub legea ■i sub protec■ia b■rbatului. Fetele tinere,
femeile tinere nu pot adresa cuvântul membrilor mai în

vârst■ din familie, decât numai dac■ ace■tia o întreab■; o

tân■r■ c■s■torit■ nu poate s■ înceap■ a vorbi cu cumna■ii
ei decât numai dac■ bunica o autorizeaz■ s'o fac■. La bi-

seric■ femeile au locul lor special. Fl■c■ii ■i fetele se pot
vedea rar, numai la biseric■, la marile pelerinagii ■i uneori

la fântân■. În sate, p■rin■ii î■i c■s■toresc copiii, adeseori
f■r■ s■-i întrebe. Toate acestea nu împiedic■ de loc ca fe-
meia s■ fie înconjurat■ de dragoste ■i respect, chiar în fun-

dul satului celui mai obscur; ea r■mâne din punct de ve-

dere moral, egala b■rbatului, tovar■■a lui.

De altfel, dac■ ea î■i acoper■ fa■a, dac■ iese pu■in,
aceasta se datore■te în cea mai mare parte fricii de st■-

pânul turanian, care a silit.o s■ tr■iasc■ astfel. ■i dac■

femeia vorbe■te pu■in în adun■rile familiale, e ■i pentruc■,
în satele Armeniei, c■minul ■i-a p■strat vechea constitu■ie
patriarhal■ ; mai multe ramuri ale aceleia■i familii ■i mai

multe genera■ii locuiesc împreun■ sub acela■ acoperi■
■i, aceast■ disciplin■, de altminteri destul de blând■, nu

este poate inutil■ pentru men■inerea p■cii ■i bunei în■ele-
geri în sânul unei familii numeroase.

Haremul n'a fost niciodat■ adoptat; b■rba■i ■i femei

tr■iesc în comun. In marile pelerinagii este îng■duit fetelor

■i b■ie■ilor s■ cânte ■i s■ danseze împreun■. Severitatea

moravurilor n'a în■bu■it niciodat■ elanul inimilor tinere;

obstacolele, dificult■■ile au f■cut sentimentele mai adânci;
cântecele de iubire, cele mai fermec■toare între toate cân-

tecele populare, o dovedesc. De altfel p■rin■ii confirm■
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uneori alegerea secret■ f■cut■ de tineri. S■rb■torirea nun■ii,
.care este un fel de mare dram■ rustic■ ■i care ■ine trei

zile, uneori o s■pt■mân■, este glorificarea femeii ■i un mi-

:nunat omagiu adus rasei ■i sfin■eniei c■minului, noble■ei
vie■ii de familie. Ar trebui un studiu special pentru a des-

crie aceast■ ceremonie în mai multe acte, cu cântece, dan-

■i adev■rate scene jucate ■i în care obiceiurile foarte

vechi, unele datând chiar din epoca p■gân■ ■i proprii na-

■iunii armene, sunt p■strate de veacuri. M■ voiu mul■umi
:S■ citez câteva versuri dintr'un cântec pe care corul ru-

delor mirelui îl cânt■ în momentul când mireasa sose■te

înso■it■ de p■rin■i ■i de „surorile de nunt■" ■i când tat■l

:■i mama mirelui, care îl a■teapt■ în picioare în pragulcasei,
îl primesc sub acoperi■ullor.

Bun■ziua, o frumoas■, bun■ziua

Binefacerea luminii celei bune s■ cad■ asupra ta

Soarele s■ str■luceasc■ asupra ta!

Frumoaso, care mam■ ■i-a dat via■■

E oare aceast■ mam■ cu ochi negri care ■i-a dat via■■ ?

Pentru noi mama ta ■i-a dat via■■

Pentru tine am venit ■i noi pe lume!

Noi avem acum dou■ potârnichii în cuib

Trandafiri curg râu depe fe■ele lor ;

Voi sunte■i stâlpii de aur ai casei noastre

Voi aduce■i soarele cu voi în casa noastr■.

Pecetea moravurilor musulmane n'a fost decât foarte

superficial■ în via■a armean■. ■i femeia mai cu seam■, ne-

având nici o leg■tur■ cu rasele dominante, tr■ind izolat■

în c■min, a p■strat intact tr■s■turile esen■,ale ale sufletului

na■ional. Iat■ dece, îndat■ ce Armeanul a reluat contactul
imediat ■i profund cu civiliza■ia Occidentului, adic■ dela

mijlocul secolului al XIX în marile ora■e ale Caucazului,
Tiflis, Erivan, Alexandropol, trecute sub egida ruseasc■ sau

la Constantinopole ■i Smirna, unde a uominat influen■a
franco-anglo.italian■ în urma r■zboiului Crimeei, moravu-

rile armene■ti au scuturat influen■a asiatic■ ■i s'au apropiat
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cu o u■urin■■ ■i o rapiditate explicabil■ prin originea lor

european■, de moravurile occidentului. Publici■tii, drama-

turgii, satiricii armeni, au biciuit ceeace r■mânea din infil-

tra■iile turaniene în moravuri ■i au cerut pentru femeie

aceea■ libertate ca în Europa; în momentul când autorul
Indienei î■i sfâr■ea cariera, o George Sand armeanc■s'a ri-

dicat la Armeni, D-na S■rpuhi Dusap (1850-1901), care în

romanele sale ap■ra, la fel ca ■i în Europa, drepturile fe-

meiei, egalitatea ei absolut■ cu b■rbatul.

In 1906 se petrecea chiar la Armeniun fapt mai semnifi-

cativ înc■ ; catolicosul M■gârdici Kh■rimian, poet inspirat,
mare orator, apostolul rede■tept■rii na■ionale d■du un ordin

scris prin care acorda femeilor armence dreptul de vot ■i
acela de alegere în administra■ia afacerilor comunit■■ii.

In cele dou■ mari centre intelectuale armene■ti din

vremea noastr■, la Constantinopole■i Tiflis, femeile armene

nu a■teptaser■ de altfel aceast■ autoriza■ie pentru ca s■ ia

parte la activitatea na■ional■.
Dela jum■tatea secolului al XIX.lea o elit■ feminin■

de o solid■ cultur■ european■, pe care o primise în cole-

giile franceze ■i americane, ca ■i în ■colile na■ionale ie■ea
din cercul familiei ■i gra■ie unui moment de lini■te ■i de

r■gaz pentru supu■ii imperiului otoman determinat de in-

fluen■a predominant■ a Fran■ei ■i Angliei în Turcia, cobora

în arena vie■ii publice, d■dea concursul operei ■colare, mi■-
c■rii literare ■i artistice, creerii unui teatru armean,sfor■■-
rilor consacrate cauzei na■ionale. La Constantinopole, la

Smirna, la Tiflis se constituiau saloane literare prezidate
de Armencele instruite ■i patriote. Mai mult, la Constan-

tinopole, ca ■i la Tiflis, doamnele armence formau socie-

t■■i pentru propagarea instruc■iunii în Armenia ■i aceste

societ■■i întemeiau ■coli primare ■i colegii de fete în mai

multe ora■e ■i sate din ■ara noastr■, cele dintâi colegii de

fete pe care autohtonii le înfiin■aser■ în Asia.Mic■.

s
% *

Armeanca, am spus, are cultul muncii. Aceasta este de

altfel una din tr■s■turile dominante ale rasei. Dar femeia

este poate chiar mai muncitoare decât b■rbatul. Nu voiu

spune c■ tipul femeiei nep■s■toare, vis■toare, cochete, c■-
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reia nu.i place decât s■ str■luceasc■ ■i s■ seduc■, al femeiei

pentru care singurul scop este s■ fie frumoas■, nu exist■

la Armeni; cele mai frumoase pagini din poezia armean■

erotic■ ■i un mare num■r din romanele armene, nuvelele ■i
piesele de teatru dovedesc existen■a sa. Dar nu acestea

sunt tr■s■turile tipice ale femeiei din Armenia. Ea este

înainte de toate, o creatur■ a devotamentului. Ea munce■te

pentru c■minulei, care este lumea ei, ea munce■te pentru

na■iune care este pentru ea c■minul ei în mare. Munca nu

este pentru ea o povar■, ea o caut■ i se consacr■ cu râvn■

■i dragoste ; la ■ar■ nu numai c■ face toate treburile casei,
dar adesea ea î■i ajut■ b■rbatul sau fratele la munca câm-

pului. Ei îi place s■ fie cu trup ■i suflet pentru ai s■i mer-

gând adesea pân■ la sacrificiu pentru familia ei. S■n■tatea

ei robust■ ■i cultul c■minului fac din ea o produc■toare
de numeroase genera■ii ; cea mai mare mândrieaei este s■

- dea casei ■i na■iunii copii mul■i ■i s■n■to■i, s■-i creasc■ cu

toat■ dragostea devotat■, în respectul ■i iubirea de tradi■ii
na■ionale. Iat■ cum cu toate masacrele, ea a men■inut rasa

■i cu toate persecu■iile ea a men■inut tradi■iile armene.

Toate patriile sunt reprezentate prin chipuri de femei,
c■ci, în fond la toate popoarele femeia joac■ acest frumos

rol de p■zitor al sufletului na■ional; dar este o idee în

deosebi dreapt■ aceea pe care au avut-o str■mo■ii de a re-

prezenta na■iunea armean■ sub tr■s■turile unei femei maie-

stoase, meditând melancolic■ ■i mândr■ în mijlocul ruinelor

vechilor temple ■i palate. =

C
w w

Asemeneaare darul artistic. Se va recunoa■te poate
într'o zi, c■ ea a fost cea mai mare lucr■toare în arta din

Orient. Din mâinile sale ingenioase ■i neobosite, din dege-
tele sale pricepute ■i agile au ie■it de secole mii de minuni,

broderii, dantele, stofe ■esute, costume, piept■n■turi, co-

voare, vopseli, etc. Ea înfrumuse■a odinioar■ palatele re-

gilor ■i satrapilor armeni cu produsele talentului s■u ■i
aureol■ reginele ■i principesele armene cu podoabe creiate

de imagina■ia ei inepuizabil■ ■i de gustul ei rafinat. De se-

cole înc■ a îmbog■■it bisericile, mân■stirile armene cu ne-

num■rate opere de art■ care sunt printre cele mai frumoase
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ale Orientului: mantii preo■e■ti, patrafire, stole, mitre epi-
scopale, învelitori pentru artofor, perdele pentru altar.

Vechii cronicari armeni vorbesc adeseori ■i cu cele

mai mari elogii de aceste lucruri executate de femeile Ar-

meniei pentrubiserici; istoriograful Kyrakos(secolul XII-lea)
vorbind de construc■ia bisericii ■i mân■stirii Ghetic men-

■ioneaz■ una din aceste mari artiste „nobila doamn■ Arzu,

so■ia prin■ului Wakhtank din Haterk care ajutat■ de fii-

cele sale a ■esut o perdea frumoas■ ■i o învelitoare pentru
sfântul altar din p■r fin de capr■ vopsit în diferite culori

armonios combinate ■i reprezentând scenele Patimilor Mân-

tuitorului ■i chipuri de sfin■i, oper■ minunat■ care trezea

admira■ia întregii lumii ■i cei care o vedeau mul■umeaului

Dumnezeu c■ a dat femeilor arta ■es■toriei ■i geniul pic-
tural".

In afar■ de toate aceste produc■ii în felul ■i gustul
na■ional, mare a fost partea pe care a luat-o femeia ar-

mean■ la confec■ionarea capo.d'operilor atât de admirate

din arta popoarelor musulmane a Asiei anterioare ■i a

Asiei Mici. Câte covoare frumoase, v■luri, e■arfe, tapete,

perdele, divane ■i atâtea alte obiecte de lux care au împo-
dobit palatele ■ahilor, sultanilor sau re■edin■a Khanilor sau

pa■ilor au fost lucrate de Armence.
In ceeace se cheam■ arta otoman■ maiales, în care

Armeanul, Grecul ■i Sirianul au f■cut totul, femeile au nu-

meroase pagini care poart■ semn■tura lor.

Talentul Armencei a str■lucit de o potriv■ în cântec,
în mânuirea instrumentelor muzicale, în arta dramatic■ ■i
în dans.

„Eram uimit, îmi spunea într'o zi P■rintele Komitas,
marele ini■iator al muzicii armene■ti care a cutreerat dup■

cumse ■tie aproape toat■ Armenia ruseasc■ pentru a culege
cântece populare, eram uimit de fiecare dat■ când auzeam

pe ■■rancele noastre cântând cântecele lor rustice; ele aw

în general frumoase voci calde de o juste■e, o putere ■i un

sentiment extraordinar".

Uneori ele iau parte ■i o parte str■lucit■ chiar la
creerea cântecelor. Exist■ cuplete a■a de frumoase impro-
vizate de fete la marea s■rb■toare celebrat■ în sate în ziua

In■l■■rii Domnului.
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O mic■ pas■re a sburat din Raiu

Ea poart■ în cioc o cunun■ de trundafiri

A pus-o pe fruntea mea

■i mi-a spus: „De mult■ vreme tu e■ti aleasa".

Bocitoarele care cânt■ elogiul mor■ilor sau rudele îndo-

liate g■sesc adeseori accente impresionante; iat■ unul din

acestea pentru moartea copiilor:

Ca frunzele ve■tede ale toamnei

Ai c■zut pe p■mânt
O/ intoarce-te, întoarce-te iar la noi

Cu frunzele prim■verii !
î

Mamele creiaz■ cântece de leag■n pentru pruncii lor,

plâng ele însele moartea copiilor lor sau a b■rba■ilor în

strofe mi■c■toare ; femeile emigra■ilor cânt■ durerosul lor

dor de ■ar■ pentru iubitul care este departe:

Drumul pe care merge cel care nu-i aici

A■ vrea s■ fiu acest drum;
Pârâul din care va bea

A■ vrea s■ fie acest pârâu
El s'ar fi aplecat s■ bea din aceast■ ap■

■i dorin■a sufletului meu ar fi fost împlinit■.

Sunt cântece de fete, de copii compuse defete ■i care

sunt foarte frumoase..lat■ unul:

Mamaeste ca pâinea cald■

Cine m■nânc■ din ea se simte s■tul.

Tat■l este ca vinul curat

Cine bea din el se simte îmb■tat.

Fratele este ca soarele

Care lumineaz■ mun■i ■i v■i.

Un mare num■r de alte cântece rustice, refrenuri de

dans, cântece de jale în dragoste, cântece de nunt■ sunt

opera femeilor.

Melodia acestor cântece femenine este uneori de o

dulcea■■ nem■rginit■.
Dar pentru a da o idee precis■ ■i complet■ a senti-
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mentului poetic ■i a sensibilit■■ii, mentalit■■ii femeiei din

Armenia nu cunosc nimic mai semnificativ decât aceast■

rug■ciune a femeilor b■trâne din Van, frumoas■ ca cele

mai frumoase pagini din Rig-Véda:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul luminii, te chem.

Blândule Mântuitor, eu ating poala hainei tale, sufletul meu este

în mâinile tale.

■i voi stelelor mari ■i mici, p■zi■i-ne pe noi, cu îngerii
Mihail ■i Gavriil, ap■ra■i-ne de toate nenorocirile, de omul r■u,
de ceasul r■u.

$

Oglinde■te, auror■ str■lucitoare. Lumina cea bun■ s■ se

împr■■tie asupra celor nenoroci■i, asupra tuturor celor expa-

tria■i ■i la urm■ ■i asupra noastr■.

Auror■ sc■ldat■ în rou■, adu-ne nou■ o zi bun■, o soart■

bun■,

D■, Doamne, bine celui care vrea r■ul; nu l■sa s■ se ri-

dice la suprafa■■ ceeace este ascuns sub piele.
Bunule Iisuse al bunei lumini, d■-ne nou■ dureri u■oare ■i

moarte pa■nic■. D■ via■■ lung■ copiilor mei; d■ via■■ lung■

celor care sunt departe. Celor care sufer■ d■-le, Doamne, pu-

tere ■i îndurare, Ascult■ glasul copiilor mei; iuturor celor mor■i
d■-le raiul cel dulce; f■ ca to■i s■ aib■ pâine ■i ap■; d■ bel-

■ug ploii, iertare gre■elelor noastre, credin■ei noastre t■rie, pu-

ternicilor p■mântului gânduri de iubire ■i de pace, na■iunii noa-

stre, libertate".
*

* %

Indat■ ce un teatru armean a fost întemeiat, adic■ dela

începutul celei de-a doua jum■t■■i a secolului al XIX-lea

al■turi de actorii de geniu ca Adamian, Râ■tuni, o întreag■

pleiad■ de admirabile tragediene ■i comedienes'au remarcat,

dintre care unele ca D.na Hracia, D-na Siranu■ ar face

,cinste celor mai mari teatre din Europa; ■i în adev■r, când

'D.na Siranu■ s'a dus acum câ■iva decenii s■ joace la Mos-

cova din teatrul lui Shakespeare, Dumas.fiul ■i Rostand,
critica rus■ a primit-o cu cele mai entuziaste elogii. Aceste

actri■e cu camarazii lor, actorii armeni ■i cu un grup de

„autori ■i traduc■tori au întemeiat ■i la Constantinopole un

teatru turc de felul celui european în care traducerile tur-

.ce■ti din piese fran■uze■ti, engleze■ti, italiene■ti ■i chiar din

operete ■i vodeviluri au fost jucate de trupe armene■ti.
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Unadintre cele mai mari printre aceste artiste de elit■

D-na Armen Obanian, care în „poemele dansate" a sintetizat

minunat toat■ suferin■a ■i tot visul Orientului, a venit pân■

la Paris ■i Londra s■ fac■ s■ se aplaude talentul femeiei

armence,

Femeia a luat o parte însemnat■ la mi■carea literar■
armean■din zilele noastre. Ea ■i-a afirmat talentul, în nu-

vel■, cronic■ ■i mai ales în poezie. D-na Dusap, D.na Ma-

ria Sâvagian, D-na Sybille, D-na Zabel Essaian, D-na Anais,
D.na ■u■anig Kurghinian, sunt printre cei mai buni pro-

zatori ■i poe■i ai timpului nostru.

Unele din aceste femei de litere s'au distins prin ta-

lentul lor poetic la neamurile europeneca Vittoria Aganoor
care a ocupat un loc str■lucit printre poetele italiene ■i
D.na Margareta ■ahinian ale c■rei poeme în limba rus■

sunt viu apreciate de critica moscovit■.

Pentru a completa acest portret al femeiei armene a■

vrea s■ definesc influen■a pe care ea a exercitat.o asupra

poeziei armene na■ionale ■i felul cum a inspirat pe cânt■-

re■ii poporului ca ■i pe poe■ii cul■i - c■ci portretul cel

mai exact, cel mai viu al femeii la toate popoarele, sé g■-
se■te în poezia inspirat■ de ea-dar nu e locul; voiu spune

numai, pentru a defini într'un cuvânt, c■ în plin Orient,
unde poezia de iubire a celor mai multe rase are drept
not■ dominant■ sensualitatea, mergând uneori pân■ la pa-

tim■ brutal■, cântecele inspirate de femeia armean■ se di-

sting aproape totdeauna prin tandre■e, blânde■e, sentiment

curat.

Voiu cita ca exemplu aceast■ odelet■ a celui mai fer-

mec■tor dintre poe■ii armeni moderni Bedros Turian:

Dac■ trandafirul de prim■var■
N'ar fi asemenea

Obrajilor fecioarei

Cine l-ar pre■ui?

Dac■ seninul cerului

N'ar aduce aminte

Ochii fecioarei

Cine l-ar privi?
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Curat■ ■i neprih■nit■
Dac■ fecioara n'ar exista

Unde s'ar putea citi

Dumnezeul care e in cer ?

w

w %

Mi se pare cu neputin■■ s■ nu arunc o privire în ur-

m■ pentru a fixa în câteva cuvinte locul pe care l-a ocu-

pat femeia armean■ în istoria Armeniei vechi ■i a Armeniei

libere; trebuie s■ men■ionez cel pu■in câteva din femeile
ilustre a c■ror imagine lumineaz■ cele mai frumoase pagini
din analele trecutului.

Din zorile istoriei armene, în povestirile fabuloase

prin care cei mai vechi aezi ai Armenilor au povestit ori-

ginile rasei se ridic■ un blând ■i curat chip de femeie, acela

al reginei Nâvart, Semiramis, puternica ■i lasciva împ■r■-
teas■ a Ninivei, aflând de renumele marei frumuse■i a lui

Ara, regele Armeniei, îi oferi mâna ■i tronul s■u; Ara, cre-

dincios so■iei sale Nâvart ■i patriei sale nu prime■te ceeace

i se ofer■ ■i prefer■ s■ accepte lupta pe care i-o d■ Semi-

ramis de necaz cât ■i pentru a-l captura ■i cuceri prin pu-

terea armelor ; el moare în lupt■.
Acest fragment de veche epopee legendar■ în care

barzii Armeniei au simbolizat lunga lupt■ dus■ de prear-

menii ■inutului Van împotriva puterii asiriene, arat■ nobi-

lele concep■ii ale rasei despre femeie, c■min ■i cuvântuldat.

In lunga perioad■ care merge dela origine pân■ la

primirea cre■tinismului istoricii ■i cronicarii armeni to■i

posteriori cre■tinismului ■i aproape to■i eclesiastici, au ar■-

tat, vorbind de perioada p■gân■, pu■ine nume de regine■i
principese ; dar dela era cre■tin■, femeia apare adeseori în

paginile cronicarilor. Ea are un loc principal în adoptarea
■i r■spândirea religiei lui Christos, ■i contradic■ia care s'ar

putea releva în ceeace prive■te atitudinea femeii din Ar-

menia a■a de tradi■ionalist■, contribuind la p■r■sirea ve-

chilor credin■e p■gâne se explic■ prin originile europene

ale na■iunii, al c■ror element constitutiv a plecat din Tra-

cia în urma Frigienilor, dou■sprezece secole înainte de

Iisus, pentru ca s■ caute averi în Orient. Doctrina cre■-

tin■ în care triumf■ spiritul platonician trebuia, natural,
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s■ atrag■ pe fiicele unei rase care se sim■ea înrudit■ cu

popoarele Europei, ■i aceast■ grab■ în adoptarea cre■ti-
nismului era o întoarcere instinctiv■ la cele mai vechi tra-

di■ii ale rasei.

In primul secol al erei cre■tine, în momentul celor

dintâi lupte ale p■gânismului împotriva cre■tinismului care

lua fiin■■, o tân■r■ fat■, Santuht, propria fiic■ a lui Sana-

truk, regele Armeniei, care ader■, dup■ o poveste jum■tate
legendar■, jum■tate istoric■, la doctrina prop■v■duit■ de

apostolul Tade, este condamnat■ la moarte de clerul p■gân
pentru înc■p■■ânarea ei de a r■mâne. credincioas■ religiei
celei nou■, devenind astfel cea dintâi martir■ a credin■ei
lui Hristos, în Armenia. Când, mai târziu, regele Tiridat

prigone■te pe Sfântul Grigore, care reia opera lui Tade ■i
vrea s■ converteasc■ toat■ Armenia la cre■tinism ■i dup■

ce îl supune la toate torturile pentru a.l sili s■ se întoarc■

la p■gânism, îl închide într'o greap■ adânc■ ca s■ moar■

de foame; o ■■ranc■ b■trân■ din Armenia, care dup■ o

veche tradi■ie se duce în fiecare zi s■ arunce pâine în

groap■, d■ astfel omului sfânt*'mijlocul s■ tr■iasc■ pân■ în

ziua când Tiridat, lovit de o grav■ boal■ mintal■, insu-

flându.i-se credin■a c■ este transformat în porc pune s■

scoat■ din cavern■ pe sfânt ca s■-l vindece; ■i mai sunt

■i dou■ femei, sora lui Tiridat, Hosroviduht ■i so■ia sa

A■ken care se gândesc s■ trimit■ s■ se aduc■ apostolul;
ele sunt cele dintâi care cred în doctrina sa ■i Tirtad t■-

m■duit de Sfântul Grigore, urmeaz■ exemplul lor ■i devine

cel dintâi rege cre■tin al lumii.

Marele rege, care primind cre■tinismul a îndreptat în

mod definitiv poporul armean spre lumea occidental■ este

rar reprezentat singur în icoanele ■i sculpturile bisericilor

armene ; de cele mai multe ori îl vedem cu so■ia ■i sora sa

îngenunchiate în fa■a basilicii lui Ecimiadzin, cea dintâi bi-
seric■ construit■ în Armenia de el însu■i ■i de Sfântul

Grigore.
În secolul V-lea, când Persia Sasanid■ voind s■ cons.

trâng■ Armenia s■ îmbr■■i■eze mazdeismul, poporul ar-

mean condus de eroicul ■ef Vartan Mamikonian ■i de mul■i
al■i principi de seam■ se ridic■ tot pentru a ap■ra inde-

penden■a sufletului na■ional, femeile din Armenia, dup■ un
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tablou pe care l.a dat despre aceast■ perioad■ poetul
îghi■e, avur■ o atitudine plin■ de m■re■ie, de credin■■, de

abnega■ie ■i de r■bdare: „ele uitar■ sl■biciunea lor femi-

nin■, se ar■tar■ virile ■i eroice în lupta spiritual■". $

Una din cele mai mari figuri a acestei epoci, Vahan

Mamikonian, care prin vitejia ■i priceperea sa ob■inu
pentru un momentsolu■ia cauzei na■ionale, datora forma.
rea caracterului s■u, dup■ Laz■r din Pharb, puternicei
educa■ii pe care i-o d■duse mamasa, nobila doamn■ Dzvik.

Din vremurile glorioase ale dinastiei Bagratizilor, când,
dela sfâr■itul secolului IX-lea pân■ la mijlocul secolului al

XI-lea, rasa tr■i înc■ odat■ o perioad■ de putere politic■

■i de desvoltare artistic■, au ajuns pân■ la noi mai multe

nume de regine ■i principese care se disiinser■ prin d■r-

nicia lor pioas■, caritabil■ sau patriotic■ ■i care s'au imor-

talizat întemeind biserici, ■coli, orfelinate, aziluri, ca de

exemplu, principesa Mariam de Sunik, care pune s■ se

construiasc■ în amintirea b■rbatului ei, în insula Sevan,
frumoasa biseric■ Sfin■ii Apostoli, sau so■ia lui A■ot cel

Milostiv, regina Hosrovanu■ c■reia îi dator■m mân■stirile

faimoase din Sanahin ■i Hagbat, regina Katramite, so■ia
lui Gaghik I care ispr■vi construirea minunatei basilici din

Ani, început■ de Sâmpat II.lea ■i aceast■ fermec■toare

„femeie între femei", ■usanik, care dup■ cronicari când se

ducea la biseric■ împodobit■ cu v■luri ce-i mângâiau fa■a
cu rochi de purpur■ ■i aur cu centuri b■tute 'n pietre
multicolore ■i purtând diadema ce str■lucea de nestemate,
era asemenea unui soare înv■luit de nori aprin■i de lumin■,
dar întrebuin■ând prea mult timp ca s■ des■vâr■easc■

aceast■ oper■ de art■ ■i de gra■ie care era îmbr■c■minteaei,

ajungea la biseric■ când slujba se ispr■vise. Faptul acesta

o determin■ s■ pun■ s■ se construiasc■ special pentru ea

o capel■, care de■i se datora mai mult cochet■riei decât

evlaviei, fu una dintre cele mai frumoase care împodobi
capitala Bagratizilor cu mii de monumente.

Numede femei artiste ■i poete au ajuns pân■ la noi

■i din aceste vremuri ale Evului - Mediu armean ; croni-

carii citeaz■ între altele pe Sahaktuht, poet■ ■i muzician■

<secolul VIII-lea), sora poetului Stepanos de Sunik, ■i care

tân■r■ femeie pudic■, ascuns■ dup■ o perdea d■dea lec■ii
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de muzic■ unei mul■imi de discipoli care se îngr■m■deau
la cursul s■u ■i Hosroviduht, sora generalului Vahan: de

Goghtân, poet■ dela care ne-a r■mas un imn închinat

memoriei fratelui s■u omorât de Arabi: „Ca un viteaz erou

gata de lupt■, tu ■i-ai dat viteje■te via■a sub loviturile fii-

lor lui Agar ■i te-ai dus s■ te amesteci printre îngeri, o

prea fericitule domn Vahan, principe al ■■rii Goghtân".
■i iat■ perioada cea mai recent■ ■i una din cele

mai frumoase a istoriei ■i a poporului armean, epoca rega-
tului Ciliciei, când na■iunea luptând cot la cot cu Crucia-
■ii, împotriva Sarazinilor, intr■ în rela■ii mai strânse ca

oricând cu na■iunile Europei, cu Fran■a mai ales, epoca

eroic■ ■i încânt■toare când Francii ■i Armenii tr■ir■ îm-

preun■ una din cele mai mândre pagini din istoria lumii

ducând mân■ în mân■ lupta cea bun■ împotriva barbarilor.

Cea mai mare parte a litera■ilor armeni ■i franci vorbeau

f■r■ deosebire cele dou■ limbi, c■s■toriiie uneau tronul ■i
familiile princiare armene■ti cu casele franceze din Antio-

hia, Ierusalim ■i Cipru.
Cronicarii citeaz■ numele mai multor regine ■i princi-

pese armence; Arda, fiica principelui Toros, care se c■s■-

tori cu Baudoin de Boulogne, fratele lui Godefroy de Bouil-

lon; Zabel fiica marelui rege armean Leon II-lea ■i al Sybi-
lei, fiica lui Amaury de Lusigaan regele Ciprului ■i care

ajunse un moment regent■ dup■ moartea fratelui s■u, apoi
domnicu prin■ul consort Filip de Antiohia; Rita, a doua

fiic■ a lui Leon Magnificul, so■ia lui Jean de Brienne, regele
Ierusalimului ; Sybille, fiica regelui Hethum I, so■ia lui Beau-
mont !V lea prin■ul Antiohiei ■i atâtea altele, a c■ror gra-

■ioas■ serie se încheie cu nobila ■i nenorocita figur■ a

Margaretei, so■ia lui Leon V-lea, din casa de Lusignan,
cel din urm■ rege al Ciliciei armene.

Multe din aceste femei au jucat un rol eminent în.

via■a na■ional■ ■i intelectual■ din aceste vremuri: Rita,
mamalui Leon II.lea2 prin cultul s■u pentru înv■■■tur■ ■i
prin sfor■■rile pe care le-a f■cut pentru a o propaga în

■ara sa; regina Zabel întemeie bicerici ■i azile ■i patron■

cu dragoste literile ■i artele ; unele din manuscrisele împo-
dobite cu anluminuri care ne-au r■mas din aceast■ epoc■ men-

■ioneaz■ în memoriale, ca mecena, nume de regine ■i prin-
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cipese sau de doamne pioase prietene ale artei; regina
Gheran, so■ia lui Leon III-lea era, spune cronicarul Samuel
din Ani „ca un tân■r m■slin, înflorit de opere luminoase

■i înc■rcat de roade binef■c■toare ■i a împlinit în scurt

timp o sarcin■ de mul■i ani". Femeile din popor chiar, dup■

istoriografi se ar■tau dornice de înv■■■tur■ ■i se ocupau

în mod activ de afacerile publice; le vedeai adeseori luând:

parte la întrunirile unde se delibera sau se discuta chestiu-
nile zilei, luptând pentru cutare sau cutare partid, conlu-

-crând la activitatea na■ional■. Ne-au r■mas din aceast■ e-

poc■ numele celor mai multe femei literate ca Zabel, fiica

preotului Constantin din Partzrpert■i Alitz din Tars, scrib■

■i caligraf■ celebr■.

*
% %

A■a a fost femeia armean■ de-a lungul veacurilor.
Al■turi de b■rbatul din Armenia care întemeie patria, o

m■ri, o p■str■ mult■ vreme prin eroismul s■u, o ilustr■

prin activitatea creerului ■i elanul inimii, apoi în zile de

robie, ap■r■ c■minul, r■mâne legat de p■mântul natal ■i
continu■ cu toate acestea toat■ opera intelectual■ ■i na■io-
nal■, femeia fu cea mai nobil■ ■i cea mai vajnic■ inspira-
toare ■i colaboratoare.

.„Intr'o localitate, unul dintre c■l■i care s'a distins

în deosebi prin monstruasa sa cruzime, Khalil-bey, dup■ ce

a pus s■ se masacreze b■rba■ii, a dat porunc■ s■ se arunce

în cisterne un mare num■r de b■trâni, de femei ■i de copii
■i urm■rea cu o bucurie s■lbatec■ executarea poruncii
sale ; el observ■ printre victimele care î■i a■teptau rândul
o fat■ de o rar■ frumuse■e. Se apropie de ea ■i îi zise :

- Dac■ vrei s■ fii so■ia mea eu te voiu salva.
Fata f■cu un gest c■ nu prime■te.
- Nenorocito, strig■ Khalil, vei muri.
- Ce.-are aface, r■spunse fata, voiu muri eu, dar Ar-

menia nu va muri.

■i ea se arunc■ în cistern■.

AR■AG CIOBANIAN



FOLKLORUL ARMENESC

O FORMA ARMEANA A TEMEI

„AMANTII NENOROCITI*"

Cu mare bucurie ■i mare durere se

iubir■, apoi murir■ în aceea■i zi, ea

prin el ■i el prin ea.

Romanul „TRISTAN ■i TSEULT"

Aceast■ tem■ a aman■ilor nenoroci■i este, s'ar putea
spun e, tot atât de veche ca ■i omenirea îns■■i. Trebuie

totu■i s■ coborâm mult în istoria civiliza■iei pentru a în-

tâlni primele forme literare prin care poetul a revit sufe-

rin■ele a dou■ fiin■e pe care o dragoste indisolubil■-pare
c■ trebuie s■ le uneasc■ pentru totdeauna ■i în durerile

c■reia moartea numai le poate aduce un remediu.

Orice nenorocire în dragoste nu confer■ istoriei care

0 relateaz■ drept de a face parte din ciclul „ama .■ii neno.

roci■i". Trebuie anumite condi■iuni care vor fi numai decâ■

expuse.
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Desigur Sulamita ar fi preparat cu mult mai mult pe iu-

bitul ei ■i libertatea câmpului str■lucirii haremului Salomo- ,

nian. Ea nu este, v■dit, fericit■ sub porticele înalte ale ma-

relui rege.

Totu■i nu s'ar putea introduce „Cântarea cânt■rilor"

în ciclul tradi■ional al aman■ilor nenoroci■i.
La fel ■i cu dragostea dintre Antigona ■i Hemon.

Dup■unele legende grece■ti Antigona, ajutat■ de Argeia
■i înfruntând pe Creon d■ un mormânt lui Polinice. La

Sofocle ea singur■ îl îngroap■. Pentru motivul acesta este

condamnat■ s■ moar■ de foame într'o cavern■. Iubitul ei,
Hemon,fiul lui Creon, alearg■ la locul supliciului pentru
a o sc■pa, dar o g■se■te spânzurat■ ■i se omoar■ pe tru-

pul ei.

In „Antigona" lui Euripide despre care suntem foarte

pu■in informa■i desnod■mântul e cu totul altul: Antigona
ia în c■s■torie pe Hemon ■i are dela el un fiu, Meon.

In orice caz legenda este prea schimb■toare pentru a

g■si loc în ciclul „aman■ii nenoroci■i".
Dafais ■i Cloe nu sunt aman■i nenoroci■i decât în

mod accidental.

Odat■originea lor cunoscut■, p■rin■ii lor îi c■s■toresc

■i o c■snicie fericit■ este punctul culminant al vie■ii lor

pastorale.
Evul mediu francez este foarte bogat în legende de

aman■i nenoroci■i.
Aceasta nu trebuie s■ ne surprind■ cu nimic; tema

cea mai atr■g■toare a oric■rei crea■ii romane■ti nu este

oare o dragoste contrariat■ ? Numai c■ asem■n■rile sunt

uneori destul de vagi între toate aceste povestiri având

acela■ fond.

Va fi destul, ca printre atâtea poezii narative ferme-

c■toare s■ evoc■m pe aceea a „caprifoiului", povestea lui

Pierre de Provence ■i a frumoasei Maguelonne, iubirea

adulter■ a iui Lancelot ■i a reginei Geniévre, idila încân-

t■toare a lui Aucasin ■i a Nicoletei, povestea lui Escovile.

In sfâr■it, ■i aceasta nu.i din domeniul legendei, Abe-

lard ■i Héloise nu cunoscur■decâtzile fericite. N'am putea
s■-i punem în ciclul „aman■ii nenoroci■i" cu toate c■ mor-

mântul lor comun se g■se■te la Paris, în cimitirul Pére La-
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chaise. Ei n'au murit în aceea■i zi, n'a ie■it un arbore din

mormintele lor ■i numai în 1787 r■m■■i■ele lor au fost reu-

nite ■i depuse în marea necropol■ parizian■.
*

a %

Condi■iile cerute pentru ca istoria s■ confere eroilor

s■i dreptul de a intra în ciclul „aman■ii nenoroci■i" se con-

centreaz■ în forma schematic■ urm■toare:

Doi aman■i se iubesc.

Ei se iubesc cu o dragoste îng■duit■ de lege dar con-

trariat■, sau cu o dragoste vinovat■ deci interzis■..

In amândou■ cazurile ei sunt nenoroci■i.
Ei mor în aceea■i zi, sau la intervale foarte apropiate.
Ei sunt îngropa■i în acela■ mormânt sau în dou■ mor-

minte vecine.

Un copac sau doi ies din mormintele lor ■i î■i înl■n-

■uiesc ramurile.

Aceast■ schem■ odat■ fixat■ vom înf■■i■a dou■ cazuri

în formele literare a temei aman■ii nenoroci■i.
a

* &

A. In primul caz amorul este îng■duit, dar contrariat.

Acestui grup îi apar■ine pân■ la un anumit punct romanul

„Paul ■i Virginia" ■i romanul „Graziella". Dar timpurile cu

adev■rat reprezentative ale acestui ciclu vor fi constituite

de vechea legend■ babilonian■ a lui Pyram ■i Thisbe, de

Romeo ■i Julieta de o parte ■i povestea chinezeasc■ a mi-

cilor fluturi galbeni de cealalt■ parte.
Bernardin de Saint.Pierre a reu■it s■ mi■te inimile sen-

sibile cu nenorocirile lui Paul ■i Virginia (1788); el nu ■i-a
propus s■ scrie o oper■ care s■ intre în cadrul aman■ilor
nenoroci■i.

Virginia moare cea dintâi; Paul o urmeaz■ în mor-

mânt dou■ luni mai târziu; ei sunt înmormânta■i sub acela■i
trestii.

Acest detaliu nu este suficient pentru a constitui chiar

pe deoparte o reminiscen■■ a arbustului care iese din mor-

mântul aman■ilor nenoroci■i.
In „Graziella" (1852) Lamartine a înf■■i■at o simpl■

idil■ de dragoste îng■duit■, dar contrariat■ de diferen■a de

rang social.
18
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Dimpotriv■ povestea babilonienei Thisbe ■i a iubitu-

lui ei Pyram, a■a cum ne-au p■strat.o „Metamorfozele" lui

Ovidiu, constitue unul din tipurile cele mai definite ale

iubirii îng■duite dar contrariate.

Cei doi iubi■i hot■rasc s■ ias■ din ora■ fiind favoriza■i
de noapte ■i s■ se întâlneasc■ lâng■ mormântullui Ninus,
sub umbra proteguitoare a unui dud cu fructe de o albea■■

str■lucitoare.

La r■d■cina unui copac curge un izvor cu ap■ foarte

rece ■i proasp■t■. Thisbe cu fa■a acoperit■ de un v■l

ajunge cea dintâi la întâlnire.

Dragostea îi d■ curaj. Dar iat■ c■ o leoaic■ se ive■te
pe nea■teptate ; cu botul plin de spum■ ■i de sânge ea vine

s■-■i potoleasc■ setea în apa proasp■t■ a izvorului vecin.

Cuprins■ de spaim■ Thisbe fuge într'o pe■ter■ întu-

necoas■, las■ s■-i cad■ v■lul în fug■ ■i nu se opre■te s■-l

ridice. Leoaica î■i potole■te setea bine de tot ■i ajungând
în p■durea apropiat■ g■se■te v■lul u■or pe care.l sfâ■ie. cu

gura ei însângerat■,
In timpul asesta Pyram sose■te, la întâlnire dar cu

întârziere. El z■re■te în praful care acoper■ p■mântul, ur-

mele sigure ale unei fiare s■lbatice ■i sdren■ele v■lului

Thisbei. Ing■lbene■te ; nu e cu putin■■ s■ se mai îndoiasc■:

Thisbe a murit victima fiarei. El ridic■ v■lul Thisbeei ■i-l
duce la umbra copacului unde trebuia s■ se întâlneasc■ ;

el îl acoper■ de lacrimi ■i de s■rut■ri, apoi î■i înfige în

m■runtaie cu■itul pe care.l avea la brâu. Inainte de a.■i da

sufletul, smulge cu■itul din rana care.l ardea ■i cade la

p■mânt.
$

Tremurând înc■ de spaim■ dar nevrând s■ fac■ pe

iubitul ei s'o a■tepte de geaba, Thisbe iese din pe■ter■ ■i
caut■ pe tân■r cu ochii ■i cu inima. Ea recunoa■te locul dar

culoarea fructelor copacului îi d■ nesiguran■■. In timp ce

ea ■ov■ie z■re■te membrele tremur■toare care lovesc p■

mântul însângerat.
Ea se trage cu groaz■ înapoi ■i recunoa■te pe cel pe

care-l iube■te. Atunci scoate Strig■te, î■i smulge p■rul din

cap ■i ■inând îmbr■■i■at trupul iubit scald■ în lacrimi r■-

nile lui. La glasul Thisbeei, Pyram ridic■ ochii îngenuchia■i
de moarte ■i cade neînsufle■it la p■mânt.



291

Dar Thisbe z■re■te teaca goal■ a s■biei lui Pyram;
.ea se hot■r■■te s■ moar■ ■i pronun■■ o tânguire pentru a

.se încuraja s■ imite exemplul iubitului ei. Ea vorbe■te ■i
apas■ vârful s■biei înc■ cald■ de sângele lui Pyram. Zeii

se las■ mi■ca■i de jur■mintele iubi■ilor, fructele dudului

devin negre de sângele care ■â■ne■te din trupurile lor: p■-
rin■ii sunt cuprin■i de mil■ ■i aceea■ urn■ prime■te cenu■a

.celor doi copii.
Shakespeare s'a inspirat v■dit dela Ovidiu când a în-

f■■i■at nenorocirea lui Romeo ■i a Julietei (1591). Julieta

bea o licoare, care o cufund■ într'o moarte aparent■. Este

îmmormântat■ în mormântulfamiliei sale; ea se va însufle■i
la timpul voit ■i c■lug■rul o va conduce la Romeo. Dar

scrisoarea adresat■ de c■lug■r lui Romeo nu ajunge la des:

tina■ie. Romeo, care crede pe Julieta moart■, vine la mor:

mânt se bate cu Paris care este ucis; apoi el se otr■ve■te
la picioarele Julietei neînsufle■ite.

Julieta se de■teapt■ ■i vede pe Romeo mort. Ea se o-

moar■ cu pumnalnl acestuia din urm■.

Montaigu hot■r■■te s■ ridice o statuie de aur fin pentru
a perpetua numele ■i eroismul cinstitei ■i" credincioasei
Julieta. Capulet d■ porunc■ ca Romeos■fie a■ezat al■turi

de iubita sa în acela■ cavou. Men■iunea arborelui sau a

arborilor nu figureaz■ în drama lui Shakespeare.
Mica poveste chinezeasc■ a fluturilor galbeni va în-

.chide ciclul iubi■ilor pe care o dragoste îng■duit■ dar con-

trariat■ îi face pentru totdeauna nenoroci■i: „Fluturii gal-
beni" sau „Sam Pek ■i Eng Tay" (poveste chinezeasc■).

Eng Tay, unica fiic■ din p■rin■i nenoroci■i se traves-

te■te în b■iat pentru a putea s■ urmeze cursurile unei

■coale publice. Acolo ea face cuno■tin■■ cu un tân■r, Sam

Pek ; prietenia lor se transform■ în dragoste, dup■ ce Eng
"Tay a m■rturisit lui Sam Pek c■ ea este o fat■.

Dar p■rin■ii lui Eng Tay îi poruncesc s■ se întoarc■

acas■ ; ea îi îng■duie cu toate acestea lui Sam Pek s■ se

prezinte la ea la un termen oarecare. Dar Sam Pek a în-

■eles r■u indica■iile iubitei lui, Eng Tay ; el a l■sat s■ treac■

termenul ■i când se prezint■ se întâmpl■ ca fata s■ fie lo-

godit■ de p■rin■ii ei cu un alt tân■r. Din aceast■ cauz■

Sam Pek este cuprins de durere a■a de puternic■ încât
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moare. Inainte de a muri el cere p■rin■ilor lui s■i fac■

mormântul lâng■ drumul mare ■i s■-i sape numele s■u pen-

truca Eng Tay s■-l poat■ recunoa■te.
Mamaface cunoscut lui Eng Tay c■ fiul ei a murit

pentru ea ; aceasta r■spunde c■ va g■si ea poate un mijloc:
s■ aranjeze totul.

In ziua nun■ii, Eng Tay p■r■si cortegiul spunând c■.

va face un sacrificiu funebru pentru Sam Pek, camaradub
ei de ■coal■. Mirele o l■s■ s■ fac■ ; luând asupr■■i sacrifi-

ciul, ea urc■ colina, în vârful c■reia se g■sea mormântul..

Ceremonia odat■ înplinit■, ea lu■ un ac de aur din

p■rul s■u ■i lovi piatra depe mormânt, spunând lui Sam

Pek c■ ea voia s■ se uneasc■ cu el; dac■ îi primea rug■-
ciunea mormântul trebuia s■ se deschid■. Mormântul în

adev■r se deschise ■i Eag Tay intr■ în el.

Mirele, care o urmase, voi s■ o opreasc■ ■inând.o de

o pulpan■ a rochiei, dar mormântul se închise peste ea..

Mirele puse s■ deschid■ mormântul; era gol; dar în aer se

v■zu sburând doi fluturi galbeni, cari sboar■ întotdeauna.
doi câte doi; sunt sufletele lui Eng Tay ■i Sam Pek.

w
% a

B. Dragoste vinovat■ deci interzis■.

Grupul aman■ilor pe care o dragoste nepermis■îi face

pentru totdeauna nenoroci■i, num■r■ tipuri tot a■a de clar
"

caracterizate ca ■i cel precedent.
Vom men■iona povestea suferin■elor tân■rului Werther-

■i drama lui Chatterton ■i vom privi acestea romane care:

sunt atât cât e de posibil reprezentative din punctul de ve-

dere al temei care ne intereseaz■.

Aflând despre sinuciderea lui Werther Charlotte cade

le■inat■ la picioarele lui Albert. Werther muri la amiaz■

ceeace pare s■ fie o or■ de predilec■ie pentru aman■ii ne-

noroci■i. Câtva timp to■i temur■ de via■a Charlottei. Nu
se întâmpl■ nimic ■i numai corpul lui Werther fu purtat
de lucr■tori la locul de ve■nic■ odihn■.

Werther ■i Charlotte fur■, de sigur, victimele unui

destin cu totul nefericit. Dar aceast■ poveste intr■ mai cu-

rând în tema sinuciderii decât într'acea l■murit caracteri--
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zat■ a iubi■ilor nenoroci■i (1774). Cât despre Chatterton

41835) el ia otrava fatal■ ■i moare.

Kitty Bell pe care o groaz■ subit■ ar putea.o ucide,
cade în bra■ele quaker.ului ■i î■i d■ sufletul aflând de

moartea lui Chatterton. Alfred de Vigny care a voit s■

intereseze publicul cu trista soart■ a poe■ilor nesocoti■i de

societate, n'a avut s■ sa preocupe nici de mormântul comun

al celor doi iubi■i nici de arborele care putea s■ creasc■

sau s■ nu creasc■ pe mormântullor. Dramasa,■i ea, intr■

mai curând în ciclul sinuciderilor decât într'acela al iubi-

■ilor nenoroci■i.
Dac■ îi fu dat odinioar■ literaturii franceze s■ dea

Occidentului tipul clasic al temei aman■ii nenoroci■i, o

onoare asem■n■toare ere rezervat■ pentru Orient litera-

turii armene. Romanul armean „Mamo ■i Zine" este pentru
Asia ceeace romanullui Tristan ■i Isolda este pentru Eu-

ropa.

Istoria lui Tristan ■i Isolda este prea cunoscut■ de

publicul literat pentru ca s■ mai fie nevoie s■ reamintim

diferitele ei peripe■ii. E de ajuns s■ evoc■m ultimele mo-

mente ale celor doi iubi■i.
Imi permit s■ v■ atrag aten■ia asupra acestui din

urm■ episod c■ci va u■ura apropierele care se pot face cu

sfâr■itul lui Mamo ■i Zine.

Când Tristan fu mort, prin tr■darea Isoldei cu Mâini

Albe, Isolda cea Blond■ sosi în sfâr■it dar prea târziu ca

s■.l mai g■seasc■ în via■■ pe iubitul ei. V■zând corpul ne-

însufle■it al lui Tristan, Isolda cea Blond■ se întinse al■turi

de el, îi s■rut■ gura ■i fa■a ■i îl strânse puternic. Ea î■i
d■du sufletul astfel ■i muri al■turi de el de durere.

„Când regele Marcafl■ de moarteacelordoi iubi■i trecu

marea ■i ajuns în Bretagne spuse s■ deschid■ cele dou■

sicrie. El duse pe corabia sa spre Tintagel corpurile lor

iubite. Lâng■ o capel■ la dreapta ■i la stânga absidei el le

îngroap■ în dou■ morminte. Dar în timpul nop■ii din mor-

mântullui Tristan ie■i-ur-pom verde ■i frumos cu ramuri

puternice cu flori mirositoare, care ridicându-se pe deasu-

pra capelei se înfipse în mormântul Isoldei. Oamenii locu-

lui t■iar■ pomul; a doua zi el ren■scu tot atât de verde,
tot atât de înflorit, tot atât de puternic ■i se înfipse iar
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în mormântul Isoldei cea Blond■. De trei ori voir■ s■.l

distrug■; în zadar. In sfâr■it f■cur■ cunoscut regelui Mare:
minunea: regele opri s■ se mai taie pomul de aci înainte" !)-

Poporul armean care a avut întotdeauna un cult pentru
frumos î■i are ■i el romanuls■uîn felul lui Tristan ■i Isolda,
roman ce merit■ s■ fie cunoscut. Va fi de ajuns s■ anali-

z■m romanul lui .Mamo ■i Zine pentru a da o dovad■ de
aceasta. Asem■narea se va vedea dela sine.

Aceast■ poveste veche de origine armean■ - kurdi

a fost culeas■ ■i tradus■ în limba armean■literar■ din regi-
unea Ala■kert de G. O. Njdéhian ■i publicat■ de acela■

savant în revista etnografic■ din Tiflis"). Traducerea ei

întreag■ pe care am f■cut.o ar fi prea lung■ pentru a fi

citit■ ast■zi în întregime. Rezumatul care urmeaz■, cred

c■ va fi destul ca s■ fac■ cunoscut acest nou reprezen-

tant al temei iubi■ii nenoroci■i.

FREDERIC MACLER

1) Romanul Tristan ■i /solda, reînoit de Joseph Béd'er.

2) Azgagrakan Handes - t. XI (Titlis, 1904) p. 197 - 240.



MAMO ■i ZINE

(Rezumat)

Mir -.■amdia era din genara■iaregilor kurzi ■i unul

dintre str■mo■ii lui Badir-Khan.Beg. Re■edin■a sa era ora■ul
Tjezira-Bohtan. El era st■pânul absolutal ■■rii. La moartea

sa fiul s■u Mir-Zeydin îi urm■ ca suveran independent al

■■rii. Sora lui Mir-Zeydin, Khatun.Peri, se c■s■torise cu

v■rul ei Lara-Tajdin, dela care ea avu copii între care,

Gurjin, mai cunoscut sub numele de Laval-Ceavu■.
Lara-.Tajdin avea doi fra■i, Kakan ■i Geakan care nu

erau c■s■tori■i; viteji îndr■sne■i, pricepu■i în mânuirea ar-

melor lor, pe care nici un muritor n'âr fi putut s■ le ridice

m■car, într'atât erau de grele (pumnalul lor ■i lancea cân-

t■reau o sut■ cincizeci de kilograme) ei aveau to■i trei

sarcina de a veghea în ■ar■ de a men■ine lini■tea, de a ju-
deca contesta■iile, de a în■bu■i r■scoalele ■i de a face

r■zboiu.
Autoritatea apar■inea lui Mir.Zeydin; dar în realitate

Lara-Tajcin guverna. Mir-Zeydin avea team■ de verii lui

■i era de fapt sclavul lor ; dar el era iubit de ei ■i erau

gata s■-■i dea via■a pentru a se supune poruncilor sale.

Mir.Zeydin mai avea o sor■, Zine, în vârst■ de 14

ani, a c■rei frumuse■e înfrunta orice rivalitate. El îi d■duse

patruzeci de domni■oare de onoare purtând toate numele

de Zine ■i desp■gubise pe p■rin■i dându.le aur.
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Una dintre aceste domni■oare de onoare era fiica lui

Paqr Awan,unul dintre demnitarii ora■ului Tjezira ; aceast■

Zine era în vârst■, avea un nas mare, obrazul negricios ■i
ceva mai mult, era vr■jitoare. In secret ea se împotrivea
dorin■elor ■i poruncilor st■pânei sale, Aceasta fu logodit■,
dup■ obiceiul kurd cu Kakan ■i nunta trebuia s■ s■rb■to-

reasc■ câteva luni mai târziu.

Lâng■ palatul lui Mir-Zeydin înconjurat de un zid

înalt ■i puternic, str■puns de ■apte p■r■i de o■el, la fiecare

dintre care vegheau zi ■i noapte 24 de panzici, se g■sea o

gr■din■ frumoas■ plantat■ cu tot felul de arbori cu flori

de o mireasm■ îmb■t■toare; te-ai fi crezut în rai, acolo. In

mijlocul gr■dinii se ridica un plop la poalele c■ruia era un

bazin în care Mir-Zeydin ■i ai s■i veneaus■ fac■ baie ■i
s■ petreac■. Zine ■i cele patruzeci de domni■oare de o-

noare nu avezu altceva de f■cut decât s■ se plimbe ■i s■

se distreze de diminea■■ pân■ seara în aceast■ gr■din■.
Intr'o zi, spre sear■, când Zine se afla în aceast■ gr■-

din■, sim■indu.se obosit■ ea porunci fetelor s■ se dep■rteze
■i s■ nu se apropie decât atunci când le va chema: apoi
î■i preg■ti un culcu■ pe bazinul de marmur■ ■i adormi. ■i
iat■ c■ trei porumbi■e venir■ ■i se a■ezar■ pe plop. 1

Erau trei hurii care veneau din paradis. Când li se

ridicau penele ele erau schimbate în fete frumoase ■i când

aveau pene erau porumbi■e.
Mama porumbi■■ z■ri aceast■ fat■ culcat■ pe bazinul

de marmur■; ea spune fetelor ei: „■ti■i voi c■ aceea care

e culcat■ acolo e Zine, sora lui Mir-Zeydin ■i c■ ea este

destinat■ lui Mamo, fiul lui Ali-Pa■a din Mkhur-.Zaman ?

Au logodit.o cu Kakan ■ise vor face preg■tiri pentru nunt■.

Cum s■ facem? Noi n'avem pene disponibile ca s'o îmbr■-

c■m ■i s'o ducem lâng■ Mamo"*.
Auzind cuvintele mamei lor, micele porumbi■e se apu-

car■ s■ cânte ■i s■ se roage lui Dumnezeu: „O Dumnezeul

nostru, porunce■te ■i trimite.ne pene de porumbi■■. Noi
suntem aci trei ■i cu Zine, patru".

■i iat■ c■ o mare minune se f■cu: Zine transformat■
în porumbi■■ î■i lu■ sborul cu cele trei tovar■■e ale ei în.

tr'un ora■ necunoscut din sud la o dep■rtare de drum de
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patruzeci de zile unde locuia un prin■ numit Ali.Pa■a. Tara
se numea Mkhur-Zaman.

Porumbi■ele introduser■ pe Zine pe fereastr■ în ca-

mera unde dormea Mamo, în patul s■u de satin, în jurul
c■ruia ardeau patru lumân■ri câte una de fiecare parte.
Ele introduser■ pe Zine în patul lui Mamo îi scoaser■ pe-

nele ■i Zine se g■sea din nou transformat■ în fat■. Toate

acestea se f■cuser■ f■r■ ■tirea Zinei ■i a lui Mamo, al

c■ror somn nu fusese tulburat.

Ce surpriz■ când se de■teptar■! Mânie în sufletul
Zinei care întreb■ pe Mamo cu ce drept avusese îndr■s-
neala s■ intre în camera ei.

Indignare în sufletul lui Mamo v■zând c■ o fat■ tâ-.

n■r■ ■i frumoas■ ■i-a permis s■ p■trund■ noaptea în patul
s■u. Nici unul nici altul nu poate s■-■i dea seama de acest

ciudat fenomen, fiecare crezându.se acas■ la el: la sfâr■it
Zine declar■ c■ ■ara ei Tjezira.Bohtan, are semnele ei pro.

prii u■or de recunoscut; sunt 66 minarete care se înal■■ în

ora■. ■i Mamo îi r■spunde c■ cele 366 de minarete.dau

înf■■i■area de p■dure ora■ului s■u, Mkhur.Zaman. In care

din aceste dou■ ora■e se g■sesc ei? Ei se duc la fereastr■

■i la lumina lunei num■r■ minaretele; erau 366. Convins■

Zine î■i cere iertare, fiind foarte încurcat■ ■i neîn■elegând
nimic din acest mister. Ei v■d într'asta o conducere divin■,
fac jur■minte s■ se c■s■toreasc■, schimb■ inelele ■i dup■ce
■i-au indicat reciproc numele ■■rii lor, ora■elor lor, p■rin-
■ilor ■i rudelor, ei adorm din nou.

Porumbi■ele se apropie de pat, strecoar■ ni■te boabe

care aduc somn în urechea lui Zine ■i folosindu-se de acest

somn o îmbrac■ cu pene de porumbi■■; o duc la Tjezira-
Bohtan, o a■eaz■ pe bazinul de marmur■al gr■dinii, apoi. îi

scot înveli■ul de pene de porumbi■■.
Când se de■teapt■ din somn, Zine crede c■ a avut un

vis; începe s■ se fac■ ziu■ ■i ea .se sup■r■ pe fetele ei:

„V■ voi t■ia p■rul, fete neru■inate. Dece m'a■i l■sat s■

dorm a■a de mult ? Am întârziat într'atât!". Ea se întoarce

acas■ ■i sp■lându-■i fa■a, z■re■te inelul pe care cite■te:

„Mkhur-Zaman ■i Mamo". Visul era deci o realitate.
. Ali-Pa■a, suveranul din Mkhur.Zaman era b■trân ; el

nu avea decât un fiu, pe Mamo, pe care iubea din dou■
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motive: ca fiu unic al mamei sale ■i ca unicul s■u mo■te-
nitor. In fiecare diminea■■ Mamo venea s■ a■tepte de■tep-
tarea tat■lui lui la c■p■tâiul patului, îl ajut■ s■ se îmbrace,
îi preg■tea ciubucul ■i îi servea cafeaua ■i cu mâna la piept
a■tepta poruncile sale. Mamo era via■a b■trânuluis■u tat■.

Diminea■a care urm■ evenimentului pe care îl relata-
r■m mai sus, Ali-.Pa■a nu v■zu pe fiul s■u când se de■tept■
din somn. Temânduse s■ nu fie bolnav el trimese un ser-

vitor în camera fiului s■u. Mamo dormea înc■. De■teptat
dintr'odat■, primul s■u cuvânt fu: „Zine", f■r■ voie pe

buzele sale. „Via■a mea este în slujba ta, zise servitorul ;

dar Zine nu.i aici". Mamo crezuc■ visase ; el nu mai st■rui

■i se scul■. Dar turnându.■i ap■ pe mâini el z■ri inelul cu

inscrip■ia: „Tjezira.Bohtan ■i Zine". El c■zu pe spate ■i
abia putu s■ previn■ pe tat■l s■u c■ era r■u bolnav.

Ali-Pa■a în■elese în urm■ cauza boalei fiului s■u. ER

d■du porunc■ s■ se adune toate fetele frumoase în gr■dina-
sa pentru ca Mamos■.■i poat■ reg■si pe Zine a lui. Po-

runca este executat■, fetele sunt în gr■din■, rivalizând cine

va câ■tiga inima lui Mamo.
Manointr■ în gr■din■ c■utând pe Zinea lui ; în zadar..

Disperat el se întoarce acas■ ■i face cunoscut tat■lui s■u

c■ Zine ese sora prin■ului Mir-Zeydin din Tjezira.Bohtan,
cumnata lui Lara-Tajdin ■i în acela■ timp veri■oara sa;

c■ dac■ nu se va duce s'o caute, dac■ nu o va g■si el va

muri dintr'asta.
\

Toate aveste nume erau necunoscutelui Ali-Pa■a, care

f■cu tot ce putu ca s■ întoarc■ pe fiul lui dela o astfel de

hot■râre. Dar tân■rul r■mase neînduplecat, ceru tat■lui s■u

s■-i dea numai 4 god.i de aur, f■r■ s■ se nelini■teasc■ de

rest; el lu■ asupr■■i de a g■si pe Zine.

Manod■du maiîntâi un god de aur croitorului ca

s■.i preg■teasc■ un vestmânt complet cu franjuri de aur,

în treizeci ■i nou■ de zile: „De nu, sau dac■ întârzi, î■i tai

capul".
Apoi d■du un god de aur hamurarului pentru a-i pre.

g■ti în treizeci ■i nou■ de zile hamuri ■esute cu aur ■i pietre
pre■ioase pentru calul s■u.

F■cu la fel ■i cu armurarul pentru a.i preg■ti o sabie

minunat■ aurit■, cu teac■.
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Apoi veni la grajd unde se g■seau 'dou■ rânduri de

cai arabi, de câte patruzeci fiecare rând. El puse mâna pe

fiecare din ace■ti cai, spunând: „Fii binecuvântat dac■ po■i
s■ m■ faci s■-mi ajung scopul; arat■-■i harul". Niciunul dim

cei 80 de cai nu f■cu vreun semn de consim■ire.
El plec■ descurajat, când în clipa de a ie■i din grajd,

z■ri dincolo de u■■ un alt cal, slab cu ochii adânci■i, cu

spatele acoperit de r■ni, cu umerii în jos, în scurt un ani-

mal gata s■ moar■; el aducea ap■. Mamo nu ■ov■i s■-i

pun■ mâna pe spate pronun■ând acelea■i cuvinte. Calulî■i
în■l■■ spatele pentru a.i da s■ în■eleag■ c■ era în stare s■

fac■ ce se a■tepta dela el. Mamo d■du un god de aur în.

grijitorului grajdului cu porunca de a îngriji animalul în 39

zile, în a■a fel c■ dac■ i s'ar turna ap■ între urechi, calul

s■ nu o lase s■ curg■ pe coad■ ■i s■ po■i juca ar■ice pe

spatele animalului: „Dac■ nu î■i tai capul". Acest cal era

negru ■i se numea Por.
Când trecur■ cele 39 zile Mamo se se preg■te■te s■

plece a doua zi. La aceast■ veste Ali-Pa■a porunce■te gr■j-
darului s■ strâng■ în lan■uri picioarele lui Por în a■a fel

ca si nu poat■ s■ le mi■te, cu o tainic■ n■dejde de a vedea

pe Mamo renun■ândla:planul s■u. Paznicii celor ■apte

por■i ai cet■■ii aveau ordin s■ închid■ por■ile cu cheia:

Manose g■si deci închis f■r■ voia sa. Imbr■cat cu hainele

sale nou■, încins cu frumoasa sa sabie el d■du poruncile
sale cântând: „O, oamenii mei, aduce■i mi pe Por; gr■bi■i-v■

s■-l înh■ma■i; trebuie s■ ajung ast■zi la Tiezira".
- „Doamne,zise Mamo,în momentulplec■rii, ajut■ m■".

■i sub presiunea sc■rilor de ■ea, Por cu picioarele
înl■n■uite, se ridic■ în aer ■i trecu peste ziduri.

In momentul când s■ sar■ zidurile, Mamo spuse lui

Por: „Binecuvântatfii, o contucere divin■ a f■cut pe Zine

s■ vin■, dup■ o c■l■torie de 40 zile ■i s■ m■ g■seasc■.
Dumnezeu care a f■cut aceast■ minune ne va ajuta

s■ reu■im ■i s■ o reg■sim".
Dup■ce trecu zidul cet■■ii el se întoarse ■i spuse un

ultim adio tat■lui s■u, apoi disp■ru într'un nor de praf.
Ali-Pa■a c■zu f■r■ cuno■tin■■. Venindu-■i apoi în fire,

el porunci la 40 de oameni s■ urm■reasc■ pe Mamo ■i s■-l

sileasc■ s■ se întoarc■; iar de nu, s■ vegheze asupra lui
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pân■ la întoarcere. Mamo ca ■i oamenii s■i se al■turar■

acestor tineri.

Ei galopeaz■, str■bat spa■iul ■i ajung pe Mamo; dar

toate rug■min■ile lor nu reu■ir■ s■-l fac■ s■ se întoarc■

dela hot■rirea lui. „Q, scumpul meu fiu, îi zise mama sa,

nu pleca, nu ne mâhni la b■trâne■e. Nu amesteca cu lacrimi

pâinea pe care o mânc■m. Pentruce s■ Ia■i liber tronul

tat■lui t■u ? Dac■ ■i-a fost drag laptele sânului meu, în-

toarce-te !".
- O mam■, r■spunse Mamo dup■ o clip■ de gândire,

Dumnezeu m■ trimite. El ne.a dat acest destin; vom

ajunge scopul. Poate vom avea câteva încerc■ri; dar va fi

spre binele nostru. E cu neputin■■ s■ ne întorci dela

relele ca ■i dela bunele urm■ri ale acestei c■l■torii c■ci ce

a scris Dumnezeu trebuie s■ se împlineasc■".
Mano d■dubici lui Por ■i plec■. Cavalerii vrând s■-l

urmeze, Mamose întoarse din drum ■i îi convinse s■ nu.l

înso■easc■.
„Dac■ moartea sau alt■ primejdie m■ ajunge, voiu fi

singura victim■". Apoi adaug■ cântând; „Iubi■ii mei servitori,
trebuie s■ v■ întoarce■i. Zine singur■ îmi st■pâne■te inima;
singura Zine, dulce ■i micu■■". ■i el disp■ru.

Mamomerse trei zile, patru zile, ziua ■i noaptea f■r■

s■ se opreasc■, str■b■tând multe ■■ri, suferind de foame ■i
de sete. Por înainta mereu, dar piedicile îi pricinuiau mari

dureri..Crezând c■ Mamo nu ■tia cel sup■r■, el începu
s■ se roage lui Dumnezeu s■.i dea graiu pentru ca s■.l

fac■ pe Mamos■.l în■eleag■ ■i s■-i scoat■ piedicile dela

picioare. .

Dumnezeu ascult■ rug■ciunile lui. Dar Mamo,
în tulburarea sa nu în■elese ce voia s■ spun■ Por ■i din

nou galopul reîncepu timp de trei sau patru zile, zi ■i

noapte.

Por nu mai putea, picioarele îi erau însângerate. Sleit

de puteri el cânt■ din nou: „Mamo, au trecut trei sau

patru zile ■i tu n'ai b■gat de seam■ c■ picioarele lui Por

al t■u sunt împiedicate, c■ carnea lui:tremur■, c■ osul este

gol".
Nici de data aceasta Mamo nu.i d■du aten■ie. El

strânse în sc■ri coastele lui Por care galop■ din nou trei
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sau patru zile. Dar nu mai putea de foame, de sete, de

suferin■■.
El începu s■ cânte din nou, hot■rât, orice s'ar întâm-

pla s■ nu mai înainteze chiar de-ar trebui s■ moar■ sub

loviturile pintenilor.
„ Mamo, e■ti un copil cu suflet u■uratec. Tu dai lovi-

turi ca un uria■ de valoare; nu sim■i tu c■ piedici de fier

taie picioarele lui Por al t■u?". De data aceasta Mamo

în■elese. Indat■ s■ri jos de pe cal, trase sabia din teaca
'

aurit■ ■i cu o puternic■ lovitur■, rupse lan■iurile care.i

legau picioarele calului. El v■zu c■ lan■urile au t■iat pielea
■i carnea ; nu mai este leac ■i s■rmanul animal este într'a■a
stare c■ îi e cu neputin■■ s■ mearg■ mai departe. Mamo

se tângue■te ; el se vede pierdut în aceast■ nem■rginit■ sin-

gur■tate.
Dar Por, mi■cat de durerea st■pânului îl mângâie:

„Nu fii mâhnit, Mamo. Durerea te face la■. Fumeaz■-■iciu-

bucul, el va risipi durerea ta. Ceeace este scris acolo sus

de Dumnezeu nu poatefi ■ters pe p■mânt. Ast■zi ca întot-

dauna mân■-m■ înainte; adap■-m■ la o fântân■ cu ap■ lim-

pede; ■es■leaz■-m■ cu propria ta mân■. Cu ajutorul lui

Dumnezeu te voiu face s■ ajungi cu bine în ora■ul Tjezira.
Sile■te-m■, Mamo, sile■te-m■, f■r■ s■ teplângi. S■ m■ odih-

nesc la fântân■. Acolo trei porumbi■e vor cobori ■i vor

l■sa s■ cad■ trei pene.
3

„[a.le, moaie.le, adu.le ■i freac■ mi cu ele r■nile picioa-
relor. Din porunca lui Dumnezeu m■voiu vindeca; ascult■

întotdeauna sfaturile pe care ■i le voiu da".

Se întâmpl■ a■a cum spusese Por. Mamog■sicele trei

pene, le ud■ în ap■, frec■ picioarele lui Por, apoi le leg■ cu

batista sa. El s■rut■ ochii calului ■i mul■umi lui Dumnezeu.

Dup■ce l■s■ pe Por s■ se odihneasc■ pe iarba dela fân-

tân■ ■i se odihni ■i el însu■i, plec■. Por, sim■indu.■i picioa-
rele slobode se n■pustica un vultur; s'ar fi spus c■ picioarele
lui nu atingeau p■mântul; mai iute ca vântul sau ca glon■ul,
str■b■tu ca un fulger câmpii, coline, v■i. Mamo pierduse
no■iunea timpului; pu■in îi p■sa de altfel. Ceeace era im-

portant era s■ ajung■ la Tiezira.
Erau pe drum de 36 zile. In acest moment Mamo

ajunse la un munte împ■durit. Mergând pe o c■r■ruie el
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z■ri numaidecât trei cavaleri cari fog■reau un cerb ■i nu

puteau s■-l ajung■.
Mamo d■ drumullui Por, ajunge cerbul ■i-l omoar■.

Cei trei cavaleri nu înârziar■ s■-i ias■ înainte ■i mi■-
ca■i de generozitatea, de noble■ea lui îi propuser■ s■ fie

„fra■i de sânge". Ei î■i f■cur■ o t■ietur■ la degetul cel

mic, amestecar■ sângele, ■i îl b■ur■; este un pact pe care

nimic nu.l poate ■terge între fra■ii de acest fel. Apoi el

se dep■rt■. Ace■ti trei cavaleri erau Lara-Tajdin ■i fra■ii
s■i.

Manose apropie de hotarele ora■ului 'Î'iezira. Deo.

dat■, v■zându-se singur în mijlocul acestei singur■t■■i ne.

m■rginite, fa cuprins de fric■ ■i se must■ amar c■ a l■sat

s■-i scape ocazia de a cere informa■ii celor trei vân■tori

pe care.i întâlnise.

„Vai mie, trist, singur; sunt pierdut într'un pustiu cu

Por. Nu aud niciun glas de p■stor, v■car sau plugar".
Por cuprins de mil■ îi zice: „Nu ■i.am spus s■ nu te

mai superi? Fumeaz■-■i ciubucul, sup■rarea ■i se va îndulci.

Tot ce Dumnezeu a scris acolo sus, nu se poate ■terge pe

p■mânt. Mân■-m■, Mamo, m■n■-m■ pe colin■, vei auzi

acolo glas de plugar,.
■i în adev■r, Mamo, dup■ sfatul lui Por vede un

plugar. El îi iese în cale. „Bun■ziua, frate plugar. Spu-
ne-mi, în numele iubirii fa■■ de Dumnezeu -

■i î■i voiu

'da un pumn de aur - arat■-mi drumul care duce la ora■ul
Tjiezira".

T■ranul cuprins de spaim■ ca la vederea unui înger
ce nimice■te, se gr■bi s■-i arate drumul nevoind s■ pri-
measc■ aurul pe care i-l d■dea Mamo. Acesta plec■ în ga-

lop în direc■ia ar■tat■; dar dup■ o clip■, având îndoial■

asupra adev■rului celor spuse de om, se întoarse s■ se

asigure de adev■r.

„Omule, jur■-mi în numele lui Dumnezeu de ce ■ar■
■in ace■ti cultivatori ? '

- Dumnezeu mi.e martor c■ ei ■in de Tjezira-Bohtan,
r■spunde ■■ranul.

\

De data aceasta Mamo nu -mai avu nicio îndoial■; el

d■du ■■ranului un alt pumn de aur ■i disp■ru într'o goan■

nebun■. Îndat■ minaretele ora■ului Tjezira începur■ s■ se
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arate; nu mai era îndoial■; el î■i încetini mersul; în dou■

ore putea s■ ajung■ la ■int■.
La r■d■cina unui copac b■trân curgea un izvor cu

ap■ limpede ■i proasp■t■. Un prin■ din Tjezira construise

acolo o bolt■ ■i un bazin de marmur■, în care se strângea
apa. Acest izvor se numea „Ganie-Zanbilie" ceeace în.

seamn■ „fântâna de marmur■".

Aici era locul de întâlnire a locuitorilor din acest ora■,

care îi datora proprietatea ■i via■a lui.

In clipa când Mamo sosi la fântân■, nu era acolo

decât o fat■, în picioare sub bolt■, ocupat■ cu ■esutul
„techicului". Era una din domni■oarele de onoare ale

Zinei, fiica lui Paqr-Awan. Ea era b■trân■, urât■, negri-
cioas■, cu nasul foarte mare ■i cu o înf■■i■are resping■toare;
nimeni nu o iubea. Aceast■ Zine era vr■jitoare; datorit■

unei c■r■i de care nu se desp■r■ea niciodat■, putea s■ ghi-
ceasc■ toate tainele. Astfel ghici ea tot ce privea pe Zine

■i Mamo ■i ■tia ce trebuia s■ se întâmple în a patruzeceazi.

Ajuns la fântân■ Mamosalut■ pe fat■.

„Fiul lui Ali-Pa■a s■ fie binevenit!" zise ea.

- De unde cuno■ti tu pe nefericitul Mamo, fiul lui

Ali.Pa■a !
- Am num■rat 40 de zile f■r■ s■ m■nânc ■i s■ beau;

zilele mele triste au trecut în lacrimi.
Mamo ceru un pahar de ap■ fetei care umplu o cea■c■

■i i-o d■du. „Mamo, trage h■■urile ■i pune.m■ s■ alerg, zise

Por; las■ pe fata aceasta; este o femeie stricat■ care a

ademenit pân■ scum mul■i oameni".

Aceast■ Zine voia s■ treac■ drept adev■rata Zine,
sora lui Mir-Zeydin. Mamose îndoi: Zine a lui, era a■a

de frumoas■, a■a de gra■ioas■ ■i aceasta era îngrozitor de
urit■. El îi ceru s■-i arate inelul pe care i-l d■duse. Ea

r■spunse c■ l-a uitat acas■.

Por veni în ajutorul lui Mamo care îi puse calul pe

fug■. .
■

Dar fata îi t■ie drumul. Mamo o prinse, o rostogoli
la p■mânt ■i se dep■rt■ cât mai repede. Fata r■nit■ în

mândria ei, jur■ s■ se r■zbune. Fiecare ■tie c■ r■zbunarea
unei vr■jitoare este groaznic■ ; urmarea acestei povestiri
ae.o va ar■ta.
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Intrând în ora■, Mamo sim■i ren■scând în el toat■

nelini■tea. Cum va fi el primit ? Ca prieten sau ca du■man ?

Por îi vine din nou în ajutor.
„Iat■ ora■ul Tjezira. Dragol meu Mamo, dac■-mi dai

libertatea s■ te conduc te voiu face oaspetele lui Lara-Taidin".
Mano l■s■ h■■urile libere ■i Por se opri în fa■a por■ii

lui Lara-Tajdin.
Introdus în cas■ de Khatun Peri, Mamo stârni admi-

ra■ia tuturor. Lara-Tajdin ■i fra■ii s■i îl recunoscur■ numai-

decât ca „fratele lor de sânge" din p■dure. Ei petrecur■
împreun■ trei zile, ca în vis. Dup■ acest timp ei fur■ pof.
ti■i la Mir. Zeydin. Lara.Tajdin, fra■ii s■i ■i Mamo se

duser■ la palat unde se servi masa ; apoi se aduse cafeaua,
care fu oferit■ la fiecare din oaspe■i de c■tre gra■ioasa Zine.

La acest osp■■ erau de fa■■, între al■ii,. Pagr-Awan,
tat■l vr■jitoarei Zine. Aceasta îi d■duse în grije tat■lui ei

s■ observe pe prin■es■ în momentul când va servi cafeaua,

Pagr supraveghea deci pe Zine; el o v■zu ar■tând inelul

lui Mamo, cu un surâs pe care se gr■bi s■-l ascund■, apoi
Manoi.l ar■t■ ■i el pe al lui surâzând; când se întoarse

acas■ Paqr se gr■bi s■ povesteasc■ totulfiicei sale.

Dup■ osp■■, Lara-Tajdin î■i lu■ oaspetele. Se întinse

un covor pe terasa casei unde se a■ezar■ ca s■ vad■ tre-

când oamenii ■i s■ aud■ de departe sgomotul ora■ului. In

timp ce ei erau acolo, iat■ c■ Zine sora lui Mir-Zeydin,
trecu ; patruzeci de domni■oare de onoare o înso■eau, do-

u■zeci la dreapta ■i dou■zeci la stânga ei. Inaintea lor mer-

geau patruzeci de c■mile înc■rcate cu vasele de aram■ ale

casei prin■ului ; ele se duceau s■ spele aceste vase ca s■

tie curate bine pentru a primi pe Mamo.

La vederea lor, Mamo începu s■ cânte:

Ce caravan■ este aceea, prin■e ?

Este caravana prin■ilor ; eu o voiu jefui.

La auzul acestui cântec cei trei fra■i se tulburar■.

Zine cra f■g■duit■ unuia din ei. Tajdin p■str■ t■cere.

Geakan spuse lui Mamo: „Prin■e, ceeace vezi acolo nu este

o caravan■ ci numai un grup de fete frumoase care se duc
s■ spele vasele de aram■; cine ar avea curajul s■ le jefu-
iasc■ ?",
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Dar Kakan, logodnicul Zinei, mânios, î■i desprinse
pumnalul ■i se duse s■-l înfig■ în inima lui Mamo.

Lara-Tajdin îl opri: „Nu trebuie s■-■i ucizi oaspetele
în casa ta. Este „fratele nostru de sânge". Atât timp cât

.e cu noi îi dator■m ajutor ■i ap■rare. Dar s■ a■tept■m s■

fie dincolo de casa noastr■ ■i de ora■ul nostru ■i vom

r■zbuna aceste cuvinte.

„Dac■ este un viteaz, se va ap■ra; ■i dac■ va izbuti s■

ne ucid■ pe to■i trei ce importan■■ are?"

El întreb■ pe Mamo despre scopulc■l■toriei sale. ■i
Mamo povesti totul ■i cum s'a legat de Zine; el nu ■tia
c■ Zine ■i Kakan fuserer■ logodi■i de p■rin■ii lor. O lupt■
aprig■ se d■ în sufletul lui Tajdin. La sfâr■it el spune

fra■ilor lui: „M'am legat ■i fr■■ia cere s■ ajut pe Mamoîn

orice întâmplare. M■ leg s■-i dau pe Zine, cu condi■ia s■

se duc■ s■ caute ■i s■ aduc■ aci grânele strânse în maga-

ziile ora■ului Sakhlan".
Drumulla Sakhlan era îns■ foarte primejdioas■.In fiecare

an, solda■ii care aveau sarcina s■ aduc■ grânele erau jefu-
i■i ■i m■cel■ri■i de bandi■i. Hot■rind s■ trimit■ pe Mamo

la Sakhlan, Tajdin voia s■-i încerce puterea ; dac■ reu■ea în

întreprinderea lui el pre■uia atunci mai mult decât ei to■i
■i atunci cum s■ refuze a.i da pe Zine? ■i dac■ nu avea

aceast■ putere n'aveau decât s■ lase s■-l omoare bandi■ii.
Tajdin trimise deci numai pe Mamosingur în ora■ul

Salhan ■i el însu■i cu fra■ii lui ■i cu 200 cavaleri dintre

cei mai viteji din Tjezira se duser■ s■ stea la pând■ într'o

p■dure a■teptând întoarcerea lui Mamo.

Mamoauzise spunându.se c■ acest drum era primej-
dios: el înaint■ cu b■gare de seam■, supraveghind în toate

p■r■ile. Era o vale îngrozitoare, foarte îngust■, m■rginit■
de toate p■r■ile de stânci râpoase, în mijlocul nem■rginite-
lor p■duri de nep■truns.

Mamoî■i îndoi aten■ia. Deodat■ cam vreo 200 de

cavaleri ie■ir■ din ascunz■toarea lor ■i se n■pustir■ asupra
lui Mamo. =

Darel nu-■i pierde capul ■i o lupt■ fioroas■ se în

cinge. El îi taie în buc■■i, întocmai ca un secer■tor f■când

s■ se rostogoleasc■ la p■mântla fiecare lovitur■, când un

cavaler, când un cal. La sfâr■it ridicând ochii Mamo nu

19
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mai z■ri decât trei oameni: to■i ceilal■i erau mor■i, r■ni■i
sau fugari.

Ace■tia trei se preg■teau s■ atace pe Mamo. Acesta

ridic■ sabia ■i era gata s■ loveasc■ când unul dintre ei

înaintând îi zise:

„Mamo,tu i.ai t■iat pe to■i în buc■■i; oare nu m■ vei

cru■a ?"

Manop■li: sabia îi c■zu din mâini. „Ah! Tajdin, tu

e■ti ? Dumnezeu s■ nu.■i ruineze casa! n'a lipsit mult ca

■i tu s■ ai aceea■ soart■ ca to■i ceilal■i. Dar dece a■i venit

împotriva mea ?"

Ei se îmbr■■i■ar■ ■i se s■rutar■ pe frunte. Ace■ti trei

cavaleri erau Lara-Tajdin ■i cei doi fra■i ai lui care se

mascaser■-

Când se întoarser■ acas■, ei povestir■ isprava lui

Mano ■i î■i f■ceau o glorie c■ au un astfel de frate mai

valoros decât ei în■i■i ■i se legar■ s■ fac■ s■ ob■in■ pentru
el mâna Zinei, chiar dac■ Mir-Zeydin s'ar împotrivi la

aceasta; ei îl vor omorf ■i îi vor preface palatul în ruine.

Mai r■mânea s■ cunoasc■ sentimentul Zinei. Va re-

nun■a ea oare la Kakin ■i va prefera pe Mamo ? Trebuia

s■ aib■ dovada c■ Zine iubea pe Mamo. Pentru aceasta

ei puser■ pe Zine s■ se duc■ la fântân■ cu cele patruzeci
de domni■oare de onoare. Cât despre Mamo ■i el trebuia
s■ se duc■ ■i s■ aduc■ o amintire dela Zine.

Zine purta pe frunte ■i pe piept o bogat■ podoab■

de pietre pre■ioase ■i de piese de aur; erau vreo sut■.

Dac■ vreun tân■r nobil ■i frumos i-ar fi cerut aceast■

comoar■ ea i.ar fi dat-o f■r■ s■ stea la gânduri a■a inim■

bun■ avea f■r■ chiar s■ mai fie vorba de dragoste. Dar

printre aceste piese de aur, era una mai mare, mai frumoas■

reprezentând valoareacelor ■apte ani de impozite la Tjezira-
Bohtan. Aceast■ pies■ ea n'ar fi dat o decât aceluia pe care

l.ar fi iubit.

Mamofa deci trimis, cu porunca de a aduce aceast■

pies■ de aur ca m■rturisire a dragostei lor reciproce. C■lare

pe credinciosul s■u Por, cu hamurile acoperite de briliante
el se duse la fântân■, salut■ pe frumoasa „hanuma" ■i îi

ceru garan■ia cuvenit■. Îndat■ ea se ridic■, desprinde piesa
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de aur de valoarea a ■apte ani de impozite ■i o pune la

picioarele lui Mamo zicânduri:

„Arat-o lui Lara-Tajdin; nu vreau s■ p■strez acest gaj
care î■i apar■ine; Lara.Tajdin s■ vad■ vitejia unui voinic

ca tine".

Când v■zur■ m■rturia, cei trei fra■i cântar■ acest

cântec duios; Lara lu■ cuvântulcel dintâi : „Noi ne-am suit

to■i trei pe cai albi ■i noi tulbur■m lumea pentru o vreme.

Dac■ îmi cere■i p■rerea eu v■ spun: Zine s■-i aduc■ noroc

lui Mamo".
- Noi suntem trei, ad■ug■ Kakan, care c■l■ri pe caii

no■tri negrii tulbur■m lumea. Dac■ sunte■i de acord, Mamo

cu dreptate s■ devin■ so■ul Zinei.
- Noisuntem trei, zise Geakan ■i c■l■ri pe caii no■tri

ro■ii noi tulbur■m lumea. ■i eu ca ■i noi amândoi sunt de

p■rere ca Zine s■ fie a lui Mamo.

Atuncifiul cel mai mare a lui Lara-Tajdin, Lawal-

Ceavu■ se duse la Mir-Zeydin ■i-l d■du de veste c■ tat■l

s■u ■i unchii s■i d■duser■ pe veri■oara lui Zine, lui Mamo.

Mir-Zeydin nu voi s■ cread■ aceasta, înainte de a scrie lui

Khatun-Peri, care confirm■ faptul. V■zând aceasta el nu se

împotrivi deloc, numai zise el: „S■ mi.l aduce■i aici pe

Manoca s■ cear■ el însu■i mâna Zinei. S■ respect■m for-

malit■■ile logodnei. Apoi s■-i d■m fata ■i s'o duc■ cu el".

Pagr-Awan era lâng■ Mir-Zeydin ; el auzi aceste cu-

vinte ■i pretextând o afacere urgent■, se gr■bi s■ se duc■

s■ informezefiica sa. Vr■jitoarea Zine ■i de data aceasta

caut■ un mijloc s■ le fac■ r■u. Pu■in dup■ aceasta ea se

apropie de st■pâna ei Zine ■i în mod confiden■ial, ca o

prieten■ devotat■, o vesti c■ prin■ul, fratele ei, nu mai voia
'

s■ autorizeze pe Mamo s■ r■mân■ în ora■. „El îi va face

un dar de mare pre■ ■i este dispus s■-i acorde tot ce va

cere în afar■ de mâna ta. S■ previ pe Mamo s■ nu mai

cear■ mâna ta ■i sf■tue■te-l s■ cear■ ca favoare s■ r■mân■

aci ca buc■tar al prin■ului, spunându.i c■ a venit cu scopul
acesta. ■i astfel va r■mâne în cas■ ■i ve■i putea s■ v■ ve-

de■i mereu".

Zine, suflet cinstit, nu se îndoi de viclenia vr■jitoarei
■i d■du de veste lui Mamo, care la rândul s■u nu ■tia nimic
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de hot■rârea lui Mir-Zeydin, Khatun.-Peri uitând s■ i-oîm-

p■rt■■easc■.
Când Mamo ap■ru în fa■a lui Mir-Zeydin acesta îl

primi cu dragoste ■i dup■ o clip■ de convorbirecuel zise :

„Cere-mi ce dore■ti ■i sunt gata s■-■i acord numaidecât".

Mano, impresionat de aceast■ promisiune ■ov■ie, bâl-

bâie ■i sfâr■e■te prin a spune : „Prin■e, mul■umit■ d-tale ■i
tat■lui meu n'am nevoie de nimic. Când eram îns■ la casa

tat■lui meu am avut un vis: un b■trân venerabil îmi po-

runcea s■ caut s■ te g■sesc ■i s■ m■ ofer s■-■i servesc de

buc■tar timp de trei ani. Iat■ tot ce doresc".

Mir-Zeydin încremeni. Furios, el d■du porunc■ s■i

scoat■ lui Mamo hainele sale scumpe ■i s■-i dea haine mur-

dare de buc■tar ■i îl trimise numaidecât la buc■t■rie.

Zine, vr■jitoarea, triumfa. Dar asta nu.i ajungea. Din

prima noapte pe care Mamo o petrecu la buc■t■rie, Zine
scoase 40 de piese din aurul depe fruntea ei ■i pl■■i 40 de

servitori ca s■-i sape un loc de trecere subteran din camera

Sa la buc■t■rie ■i astfel Mamo ■i Zine erau unul lâng■ altul

zi ■i noapte. ■i aceasta dur■ trei luni.

In primele trei zile Mamo, preg■ti mânc■ri minunate;
dar pu■in câte pu■in de fericirea de a poseda pe Zine, el

nu se mai ocupa, în a■a fel c■ mesele nu mai ajungeau s■

sature nici m■car o singur■ persoan■.
Vr■jitoarea care ghicise ce se întâmplase d■du de ■tire

tat■lui s■u. Intr'o zi pe când acesta sta lâng■ prin■, pleca
capul ■i p■rea cufundat în gânduri.

„Paqr, îi zise prin■ul, ce preocupat pari!" Paqr a■-

tepta aceast■ întrebare.

„Dac■ nu m'a■ gândi eu, cine s■ se gândeasc■, St■-

pâne. Credinciosul t■u servitor, acest arab Mamo, printr'un
loc de trecere tainic se duce în fiecare zi la Zine. Intr'una
din aceste zile se va afla c■ este îns■rcinat■. ■i oare nu-■i
dai tu seama de neregulile servitorului t■u în serviciul

buc■t■riei ? Prin■ii str■ini, demnitarii din ■ara ta, sunt foarte

scandaliza■i din cauza aceasta ■i aceasta ar putea avea

urm■ri sup■r■toare. Iat■ la ce m■ gândeam".
I se p■ru lui Mir-Zeydin c■ cineva i-ar fi împlântat

un pumnal în inim■. Dup■ o clip■ de gândire: „Hai s■

vedem" - zise el lui Pagr. ■i ei descoperir■ misterul.
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De atunci Mir-Zeydin socoti pe Pagr drept cel mai

credincios servitor, drept un prieten pe care se putea bizui.

Ce trebuia s■ fac■? S■ piard■ pe Mamo. Dar cum?

Otr■vindu.l? Trebuia s■ se team■ de Tajdin ■i de fra■ii lui.

Dup■ sfatul vr■jitoarei el trebuia s■ organizeze o vân■toare

de cerbi în p■dure ■i Mamo trebuia s■ ia parte. „■i acolo

eu voiu dobor? pe Mamocu s■geata mea", ad■ug■ Pagr ■i ni-

meni nu va ■ti cine l-a lovit".

To■i vitejii din Tjezira luar■ parte la vân■toare ; numai

Manolipsea ; dup■ sfatul Zinei, care aflase planul lui Paqr,
el se preficu bolnav pentru a r■mânea acas■. Când Pagr
b■g■ de seam■ c■ el lipse■te sub pretextul de a.■i drege
hamurile, r■mase în urm■ ; apoi se întoarse ■i se uit■ în

gr■dina lui Mir-Zeydin: Mamo ■i Zine se foloseau de ab-

sen■a prin■ului ■i se plimbau lini■ti■i.
Pagr se gr■bi s■ se duc■ s■ în■tiin■eze pe Mir-Zeydin

c■ cerbi despre care vorbise ei se g■seau în gr■din■. Iat■
c■ to■i vân■torii se întorc spre marea nenorocire a lui

Mamo ■i Zine. F■r■ Lara-Tajdin ar fi fost pierdu■i. Acesta

vesti pe fiul lui Ceavu■ de prezen■a lui Mamo ■i a Zinei

în gr■din■ ■i hot■rt s■ i salveze; îl trimise în grab■ la Khatun-

Peri, cu porunca s■ dea foc casei. Indat■ toat■ lumea iese

din gr■din■; dar în zadar încearc■ s■ sting■ focul. Numai

Mamo putea s'o fac■ scuturând deasupra focului pulpana
hainei sale. Mamo f■cu a■a; focul se potoli; toate casele
erau arse, pref■cute în cenu■■ ; dar caii erau salva■i, la fel

■i un copila■ ■i o bucat■ de stof■ legat■ de gâtul copilului
era schimbat■ într'o salb■ de aur.

Dup■ imboldulfiicei sele, Paqr convinse pe Mir-Zeydin
s■-i dea lui Tajdin produsul impozitului unui an întreg
pentru ca s■ reconstruiasc■ casa sa. Tajdin ■i fra■ii lui, în-

so■it de Mamo trebuia s■ strâng■ aceste impozite care cerea

timp de ■apte luni. Mamo nu va putea s■ reziste oboselii,
întro clim■ neprielnic■, lipsit fiind de pl■cerea de a vedea

pe Zine; el va muri din aceasta ■i astfel vor sc■pa de el.

Dar dup■sfatul Zinei, Mamose preface bolnav ■i nu pleac■.
Iat■ din nou pe Paqr foarte încurcat; fiica lui îi sugereaz■

o nou■ idee: Mir-Zeydin ■i Mamo s■ joace ■ah; dac■

Manopierde, s■-l pun■ la închisoare vreme de ■ase luni,
când el va ie■i din închisoare, va lua un leac, va mânca,
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va bea, se va îngr■■a ■i se va duce în întâmpinarea fra■ilor
lui. Mamo are o inim■ bun■ ; el nu va povesti nimie fra-

■ilor lui". Dac■ dimpotriv■el câ■tig■, el va lua în c■s■torie pe

Zine ■i la întoarcerea lor Tajdin ■i fra■ii lui se vor bucura.

Mamo ■i Mir-Zeydin vor juca ■apte partide de ■ah.
Manocâ■tig■ primele trei partide : Pagr gra■ie unui ■ire-
tlic, cheam■ pe Zine, care se a■eaz■ în fa■a lui Mamo,
ascunzându.se de ochii lui Mir-Zeydin ; Mamo nu mai are

ochi decât pentru ea; el este distrat la joc ■i pierde ulti-

mele patru partide. Deci Mamo a pierdut; este aruncat

într'o fântân■ adânc■ care.i serve■te de închisoare. Dar

Zine pune s■.i deschid■ un loc de trecere ducând dela ca-

mera ei la închisoare.

Dup■trei luni, vr■jitoarea îi desv■luie totul lui Paqr
care se gr■be■te s■ informeze pe Mir-Zeydin ■i acesta

arunc■ pe Mamoîntr'o fântân■ de 40 de stânjeni adâncime

(cam vro 160 pân■ la 200 de ar■ine) s■pat■ într'o stânc■,
abia atât de larg■ pentru doi oameni, fântân■ rece, umed■

unde Mamotrebuia s■ stea trei luni neprimind decât pu-

■in■ pâine goal■ de dou■ ori pe zi. Mamo se sfâr■ea aco-

perit de murd■rie ■i viermi, ochii s■i se împ■ienjenesc, el

nu se mai mi■ca ■i dore■te moartea.

Dup■trei luni trebuia s■-l scoat■ din inchisoare. Vr■-

jitoarea dela care Pagr a cerut sfat r■spunde: „Dac■ un

altul va scoate de acolo pe Mamo,el va ie■i viu: dar dac■

st■pâna mea Zine îl va scoate el va muri din asta". Mir-

Zeydin vrea s■ pun■ pe Pagr s■ scoat■ pe Mamodin fân-

tân■ : dar vicleanul Paqr îi spune: „St■pâne, Mamo este

într'o stare de sl■biciune foarte mare: el nu va crede c■

viu s■-l scap ci mai curând va crede c■ viu s■-l scot de

acolo ca s■-l pun într'un loc mai r■u. Pentru a înl■tura

vreo nenorocire te-a■ sf■tui s'o trimi■i pe Zine: vederea ei

va da bucurie ■i va ie■i f■r■ team■.

Zine sose■te cu cele patruzeci de domni■oare de onoare

■i stând pe marginea fântânii, fiecare dintre ele spunea:

„Eu sunt Zine a ta; viu s■ te scot ■i s■ te salvez".
- Nenorocit■ Zine, r■spunde Mamo,tu vii nu ca s■

m■ faci s■ ies de aci, ci pentru ca s■ m■ faci s■ mor. Co-

boar■ aceast■ scar■ de 40 ar■ine ■i vezi-m■ în ce stare sunt.

Zine coboar■ în grab■ în fundul fântânii; inima ei se
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frânge de durere: ea strânge la pieptul ei pe Mamo care

î■i d■ sufletul.

„O fetele mele, strig■ ea, t■ia■i buclele p■rului vostru.

Manofiul lui Ali.Pa■a a murit. Plânge■i cu mine. Aduce■i
40 de frânghii, lega■i-le de p■rul vostru negru, trage■i din

aceast■ închisoare pe Mamo, care a murit în ■ar■ str■in■,
f■r■ s■ fie plâns de tat■l s■u ■i de mama sa".

Când Mamo auzise vocea Zinei, în bucuria sa voise

s■ se ridice: dar ■ira spin■rii i se frânse ■i inima.i plesni:
era mort.

Aflând de moartea lui Mamo, Mir-Zeydin fu tulburat.
El se duse numaidecât la închisoare puse s■ scoat■ trupul
lui ■i-l îngrop■ dup■ obiceiu. Apoi el începu s■ mângâie
pe Zine spunânduri:

i

„Nu te mâhni, eu î■i voiu alege altul, dac■ nu vrei pe

Kakan, alege pe acela care-■i place".
Dar Zine nu r■spunse. Ea plângea ■i când se înopt■,

când toat■ lumea dormea, ea î■i arunc■ vesmintele sale

frumoase, îmbr■c■ o rochie de materie groas■, pune pe cap

o alt■ bucat■ de pânz■ groas■ în locul v■lului ei de mireas■,

ie■i pe ascuns ■i se duse s■ se a■eze pe mormântullui Mamo.

Mormântul lui Mamo era format dintr'o lespede în-

tre dou■ pietre a■ezate una la cap ■i alta la picioare. Pe

aceast■ lespede se a■ez■ Zine. Lacrimile îi curgeau cu atâta

abunden■■ c■ p■mântulse pref■cuse în noroi la picioareleei.

A douazi, ie■ind Mir-Zeydin z■ri ceva negru pe mor-

mânt: el crezu c■ erau r■m■■i■ele cadavrului pe care vreun

animal îl desgropase ■i-l mâncase. Apropiindu-se el recu-

noscu pe Zine ■i voi s■ o mângâie: „Dece e■ti a■a de desi
curajat■? Sunt atâ■ia tineri de neam mare la Tjezira; ve-

alege pe acela care-■i place".
Dar Zine nu vrea s■ aud■ nimic; ea strig■: „Casa ta-

t■lui meu s■ fie doborit■ ! Temelia turnului s■ se pr■bu-
■easc■ în ruine. Nefericit■ Zine. A■ fi dat toate bog■■iile
din Tjezira pentru a avea pe Mamo".

In clipa când Mamo murise ochii Zinei se împ■ienje-
niser■. „St■pâne, spuse ea, tu ai devenit acum du■manul
meu. Moartea s■ vie repede ■i pentru mine. Mamo a murit

spre ziu■. Zine s■ nu tr■iasc■ pân■ la amiaz■. O st■pâne,
pentruc■ s■rmanul Mamo a murit în zori de zi eu s■ nui
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supravie■uesc pân■'n sear■". ■i adresându-se lui Mir-Zeydin:
„Prin■e, p■catele mele sunt pe cugetul t■u. Te conjur

ast■zi c■ în cazanul în care s'a fiert apa care a sp■lat tru-

pul s■rmanului Mamo, s■ pui s■ înc■lzeasc■ apa care va

sp■la trupul meu. Pune-m■ în acela■ mormânt cu Mamo,
une■te.ne spate în spate. Lara-Tajdin, Kakan, Geakan, ace■ti
lei mândri s■ vin■ într'o zi ■i preotul musulman, b■trânii,
judec■torii s■ vin■ tot în aceea■i zi ■i s■ v■ întrebe despre
povestea dragostei noastre.

„S■ deschid■ mormântul nostru ■i s■ ne vad■. Dac■

chipurile noastre sunt fa■■ în fa■■ s■ ■tie c■ dragostea
noastr■ era dela Dumnezeu. Tu e■ti vinovat de moartea

noastr■ ; s■ nu cuno■ti în toat■ via■a ta nici fericirea, nici

surâsul, nici bucuria. Dar dac■ ne vor g■si spate în spate
în mormânt, s■ se ■tie c■ dragostea noastr■ era dela diavol.

■i atunci Tajdin ■i fra■ii lui s■ nu învinuiasc■ ■i s■ nu

ucid■ pe nimeni".

Spre amiaz■ Zine î■i d■du sufletul. Ultimele ei dorin■e
fur■ împlinite ■i se acoperi mormântulcu o lespede. Câteva
zile mai târziu, Tajdin, Kakan, Geacan ■i escorta lor se

întorceau la Tiezira. Uimi■i de a nu.l vedea pe Mamo ve-

nind în întâmpinarea lor, se informar■. Aflând ce s'a în

tâmplat, ei fur■ cuprin■i de furie ■i voir■ s■ r■zbune pe

Mamo. Dar o mul■ime de copii, b■trâni, femei, preo■i,
■eicul, veneau înaintea lor plângând, aruncând la picioarele
celor trei fra■i turbanele lor ■i Coranul. „Tajdin ■i voi fra■ii
lui, spuser■ ei, duce■i-v■ repede ■i deschide■i mormântul

lui Mamo ■i Zine ■i privi■i. Iar despre ultimele lor do-

rin■e întreba■i-l pe Mir-Zeydin; face■i cercet■ri severe, dar

nu v■rsa■i sânge nevinovat. Pedepsi■i f■r■ mil■ pe vinova■i".

Tajdin palid, nebun de durere, deschise mormântul.
El chem■ pe Mir-Zeydin din cetate, tot a■a ■i pe Paqr
care se ascunsese la moar■. Cercet■rile f■cur■ s■ cad■ vina

pe Pagr.
„Spune-mi, Paqr, dragostea lor era dela Dumnezeusau dela

diavol ? Uciga■, pref■cut, viclean cu privirea nesincer■ ca aceea

a unui porc, Dumnezeu s■-■i piard■ copilul t■u, tu care ai

pus cap■t vie■ii lor. Apropie.te ■i prive■te din nou pe

ace■ti mor■i. Chipul lor este în adev■r întors unul spre

altul ?*
3



313

Paqr se aplec■ s■ priveasc■ în mormânt ■i o pu-

ternic■ lovitur■ de sabie îi retez■ gâtul. Capul lui se ros-

togoli: de cealalt■ parte a mormântului ; o pic■tur■ de sânge
■â■ni ■i c■zu între Mamo ■i Zine. Din aceast■ pic■tur■ de

sânge ie■i un arbore spinos martor ve■nic al tr■d■rii lui.

Mamo ■i Zine tr■iser■ desp■r■i■i f■r■ s■ ajung■ s■

realizeze dragostea lor: ei cobortr■ în p■mânt f■r■ s■-■i fi

realizat dorin■a lor: acelo chiar nu fur■ liberi ■i fantoma

-tr■d■rii se leag■ de ei.

Incarnarea lui Pagr sub forma unui arbust spinos
venea iar s■-i despart■ în acela■ mormânt.

■i în semn de dispre■ ■i pentru a r■zbuna pe aman■ii
nenoroci■i se atârn■ un b■■ lâng■ arborele spinos pentru
a.l ar■ta trec■torilor; în fiecare zi arborele era rupt dar a

doua zi el cre■tea din nou.

Trad. F. M,

w

% %

Aceasta este în tr■s■turile lui esen■iale, romanullui

Mamo ■i Zine.

Trei puncte trebuiesc relevate:

1. In Tristan ■i [solda ca ■i în Mamo ■i Zine, numai

un arbore sau m■r■cine cre■te în mormântulcelor doi aman■i.
Nueste aci forma primitiv■ a temei arborilor înl■n■ui■i.

Arborii sau plantele ce cresc pe mormântul aman■ilor
sunt tema primitiv■. Avem numeroase exemple despre acesta

în articole publicate cu subiectul acesta în revista „Mélusine"!).
Printre exemplele citate în aceast■ revist■, trebuie s■ amin.

tim un poem crud al lui Ahmed Xani (mort în 1652-1653)
în care doi trandafiri cresc din mormânt ■i î■i amestec■

ramurile, ■i o legend■ armean■ cu cuprinsul urm■tor:

» . . . Doi iubi■i mor■i dintr'o dragoste care n'a putut
fi satisf■cut■ au fost îngropa■i în acela■i mormânt. Dar

trandafirii cresc din mormânt ■i caut■ s■ se înl■n■uiasc■;
dar mai cre■te ■i un spin care desparte cei doi tradafiri ■i
face cu neputin■■ unirea, lor.

„ Acest spin este diferen■a de religie. Tân■rul era t■tar

1) Mélusine, vol. IV. (1888-1889) col, 59-62, 85-91.
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■i religia lui musulman■ fusese pentru tat■l fetei un obsta-
col de neînvins !)".

Când Filemon ■i Baucis s'au transformat în arbori în

momentul mor■ii lor, aceast■ legend■ reprezint■ cu Tristan

■i Isolda, tot a■a ■i Mamo ■i Zine o alterare a temei

arborilor înl■n■ui■i.
La început doi arbori sau dou■. plante ies din mor-

mântul aman■ilor nenoroci■i ■i-■i înl■n■uiesc ramurile.
2. Ceeace este mai caracteristic în romanul lui Mamo

■i Zine, sunt chipurile lor întoarse. unul spre altul. Este
criteriul prin excelen■■ care confer■ acestei legende drept
de existen■■ în ciclul a■a de bogat al aman■ilor nenoroci■i.

3. In sfâr■it în povestea lui Mamo ■i Zine, ca în toate

de felul acesta, se relev■ acest caracter distinctiv; este

mai curând o tem■ de cântec popular decât o tem■ de po-

veste popular■. ■i, în adev■r, textul armean,este în proz■,
la fiecare clip■ întrerupt■ de buc■■i de poezie mai mult sau

mai pu■in lungi. ■i aici .Mamo ■i Zine intr■ într'un cadru

literar bine determinat.

Când romanul lui Mamo ■i Zine va fi g■sit un Bédier,
el va fi pentru Orient ceeace este Tristan ■i Isolda pentru
Occident. Nu va fi o neînsemnat■ onoare pentruliteratura

armean■.

F, M.

1) Mélusine, vol. IV, col. 142.



DATINE ■I OBICEIURI LA ARMENI

TRECAND PRIN ARMENIA ?

La o nunt■,

„„Nunta■ii de ambe sexe se adun■ în diferite col■uri
ale s■lii. Mirele este introdus în hainele de toate zilele, cu

aspect s■r■c■cios ■i se a■eaz■ pe un scaun ca s■ fie b■rbi-

erit. In clipa când coafeurul începe b■rbieritul, b■rba■ii pre-

zen■i încep s■ cânte un cântec. Lâng■ scaunul mirelui st■

un b■e■a■ cu luminar aprins în mân■. In acest timp se ofer■

tradi■ionalul ceaiu ■i pe locul obi■nuit se a■eaz■ o enorm■

tav■ rotund■ de aram■ sau de cositor, cu diferite bun■t■■i,
în deosebi dulciuri foarte gustoase, pr■jituri, brânz■, ■i al-

tele.

De odat■ apare mireasa ■i este condus■ cu solemnitate
- încetineala ceremonioas■ pân■ la extrem are o mareim-

portan■■
- spre jil■ul ei unde ia loc, nevoalat■ îns■. Dup■

obiceiul vechiu mireasa ar trebui s■ stea în picioare. Ins■

prietenele ei o poftesc s■ stea jos (sub influen■a noilor obi-

ceiuri introduse de europeni). Intre timp un tân■r face

irup■ie în sal■ învârtind o m■ciuc■, ca simbol a durerilor

c■sniciei. B■■ sau sceptru, acesta mai are de îndeplinit mai

târziu înc■ o func■iune.

1) Extragem din volumulalII-lea al minunateilucr■ria lui Lehmann-

Haupt, „Armenien Einst und Jetzt", unde savantul german descrie impre-
siile sale dintr'o c■l■torie de studii în Armenia turceasc■, acum o jum■-
tate de veac...
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Acest tân■r mai organizeaz■ apoi ■i o chet■, înainte

de terminarea b■rbieritului: pe când noi, presupunând c■

era vorba de cheltuelile nun■ii i-am dat, fiecare, câte un

„megidie" (circa 4 fr.), dar în realitate to■i banii erau de-

stina■i b■rbierului, care rareori avea o astfel de încasare.

Odat■ ce mireasa a p■■it pragul, fetele au început s■ cânte

un cântec atât de frumos ■i melodios, încât le-am rugats■-l

mai repete. Dup■ un timp oarecare, se aduce în sal■ un

pachet complect învelit, con■inând vestmintele ce le va

purta mirele, precum ■i un v■l nou pentru mireas■. Cei pre-

zen■i primesc fiecare câte o lumân■ric■, pe care o ■in a-

prins■. Preotul se ridic■, cite■te din Cartea Sfânt■ o rug■-
ciune lung■ ■i binecuvânteaz■ vestmintele ■i v■lul, mi■când
Evanghelia deasupralor.

Acum mireasa se a■eaz■ sau îngenunchiaz■ în fa■a unei

femei ; v■lul binecuvântat este plimbat încet, de trei ori în

jurul capului s■u, apoi desf■■urat ■i fa■a miresei învelit■

cu el.

Curând dup■ aceia apare mirele purtând noile vest.

minte binecuvântate ■i având o înf■■i■are voioas■; mireasa

înv■luit■ este condus■ cu pa■i len■i c■tre dânsul ■i dup■

binecuvântarea preotului, discursurile cetite ■i cântecele la

lumina lumân■rilor, ceremonia nun■ii în cas■ s'a sfâr■it.

i
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In biserica „Nor■en", mireasa, învelit■ în a■a fel încât

s■ nu vad■ nimic, este înso■it■ ■i condus■ la altar de dou■

domni■oare de onoare.

In curând mai apare ■i o alt■ pereche (deci o dubl■

cununie, cu doi preo■i). In spatele fiec■rei perechi este a■e-

zat■ m■ciuca (simbolul „Am■r■ciunilor C■sniciei") care are

acum ramurele sau m■nunchiuri garnisite cu lumân■rele,
ceiace îi d■ o înf■■i■are foarte pl■cut■.

Când începe adev■rata slujb■ a c■s■toriei, protopopul
î■i îmbrac■ od■jdiile, la care se adaog■ în acest caz special
■i un fel de coroan■ sau tiar■, cu care, având p■rul negru

■i nasul acvilin, seam■n■ în totul cu un rege asirian.

La noi, în biserica catolic■, mâinile mirilor sunt legate
împreun■ cu o panglic■; aci, la Armeni, se a■eaz■ pe dea-

supra capetelor perechei, o asem■n■toare band■ brodat■■i
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slujba continu■. In acest timp se prinde pe pieptul mirelui

o cruce pe care trebue s■ o poarte o zi întreag■ ■i apoi s'o

restitue bisericii înso■it■ de un dar de bani.

Noi nu am luat parte la prânzul de nunt■, fiind de

mai înainte invita■i la Consulul Rus. Nu întotdeauna prima
parte a ceremoniei are loc în cas■. In orice caz este o ex-

cep■ie ca mirele s■ se afle în casa soacrei care î■i pierduse
unicul s■u fiu în timpul masacrului din 1896. Din aceast■

cauz■, b■rbieritul ■i tot ce a urmat a avut loc în fa■a asi-

sten■ei.
Dup■ unstr■vechiu obiceiu, foarte sever ■i respectat

pân■ în ziua de azi, tân■ra so■ie nu are voe s■ vorbeasc■

toat■ via■a fie cu socrul, fie cu vreunul din ceilal■i fra■i ai

so■ului; ■i tot dup■ un vechiu obiceiu noua c■s■torit■ nu

are voe s■ vorbeasc■ nici m■car cu so■ul s■u câtevazile.

Inc■ un obiceiu, cu totul barbar, din timpurile vechi, dup■

care mireasa timp de trei zile - cel pu■in atâta timp cât

se mai afl■ musafirii în cas■
- trebue s■ stea nemi■cat■ pe

acela■ loc, f■r■ s■ se poat■ bucura de nimic. Pe când ni se

p■rea mai pu■in ciudat c■ în acest timp mirele era obligat
s■ se ocupe de invita■i.

Diferite obiceiuri.

Profit acum s■ mai dau câteva l■muriri asupra obiceiu-

rilor la diferite ceremonii, ca nun■i, na■teri, botezuri, înmor.

mânt■ri, pe care le.am dobândit de la D. Haciadur Levo-

nian, atât de bine documentat în ce prive■te folklorul ar-

menesc.

Miresele ■i tinerele femei nu au voe s■ poarte negru
sau albastru, c■ci acestea sunt colori de nenoroc; ■i cine

vrea r■u unei femei îi spune: „s■ por■i negru", sau „s■

por■i albastru !"

Maiînainte era obiceiul, când mirele ■i mireasa se în-

dreptau spre biseric■, ca fiecare s■-■i desnoade panglicele
■i s■-■i desfac■ nasturii hainelor, ca s■ le fie deschis noro-

cul; ceace se explic■ din felul de a vorbi ■i gândi al Ar.

menilor, exprimate prin expresiile: „norocul este închis"
ori „norocul este deschis".

Când tân■rul mire se întoarce de la biseric■, se sparge
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în fa■a lui un vas, pronun■ându.se urm■toarele cuvinte:

„sparg■.-se vasul, tr■iasc■ mirele!"

■i la noi, la Germani, în ajunul nun■ii, joac■ un rol im-

portant spargerea unui vas. De altminteri, pretutindeni are

mare importan■■ gonirea spiritelor rele.

Când mireasa p■■e■te întâia oar■ pragul casei so■ului
s■u, trebue s■ intre cu piciorul stâng, ■i în acea clip■ i se

arunc■ pe cap boabe de grâu cu urarea: „Dumnezeu s■-■i
dea bel■ug!" (Obiceiu indian, ca s■ asigure tinerei femei ■i
c■minului s■u mult■ prosperitate, este s■ arunci boabe de

orez, care obiceiu s'a r■spândit ■i în Europa). Cei boga■i
înlocuesc boabele cu monede de aur. ■i când Regele Arta■es
î■i conduse mireasa sa, Regina Satenic, în ■ara sa, i se a-

runc■ pe capul ei perle de aur.

Nun■i nu se fac niciodat■ Sâmb■t■, c■ci nu e cu no-

roc. In timpul ceremoniei nup■iale, mireasa poate s■-■i fixeze

num■rul na■terilor: de câte ori va ciocni cu genunchiul
estrada pe care este plasat altarul, atâ■i ani nu va avea

copil. Persoana care a preg■tit patul nup■ial, se d■ peste

cap pe pat: atâtea tumbe, atâ■ia ani sterpi.

La na■teri.

Când copilul, înainte de a se na■te, se mi■c■ spre o

persoan■, aceasta înseamn■ c■ va sem■nafizice■te ■i mo-

ralice■te cu acel înspre care s'a întors.

Se mai spune, când viitoarea mam■ are ochii clari, c■

va da na■tere unui b■iat, pe când dac■ ochii îi sunt tur-

buri sau are o înf■■i■are boln■vicioas■, c■ va da na■tere
unei fete. Când femeia se afl■ în dureri, se ia fierul lung
cu care se scormone■te focul în „tonir" (care este un fel

de cuptor zidit în p■mânt) ■i cu acest fier se face semnul

crucii în camera l■huzei ca spiritele rele s■ nu se ating■

de tân■ra mam■, c■ci diavolul vrea s■ pun■ st■pânire pe

ficat, inim■ ■i pl■mâni (de aceia când se tae o vit■, aceste

trei organe se fierb ■i se frig întotdeauna împreun■).
S■mân■a neagr■ a molotrului este pr■jit■ împreun■ cu

pâinea ■i aceast■ pâine se va da tinerei femei în timpul
facerei, ca s■ ■in■ diavolul departe. Ceaiul de molotru, este

recomandat ■i la noi Germanii, drept calmant.
Când o mam■ are na■tere grea, se caut■ un om care
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s■ fi traversat fluviul Eufrat înnot. Acest om vine ■i sufl■

în gura mamei de trei ori, ■i ea va na■te mai u■or. Este

evident c■ acest lucru este în leg■tur■ cu adorarea fluvii-

lor. Fluviul Eufrat a fost în trecut ■i mai este ■i ast■zi un

fluviu sacru.

Diavolul se chiam■ „dabl" sau „dabgh" în armene■te.
Sunt l■huze care au în pântecele lor un diavol (el are o

anumit■ înf■■i■are ■i otr■ve■te copilul în pântecele mamei).
Aceasta d■ na■tere atunci la un copil mort, sau copilu-
moare timpuriu, cel mai târziu la 20 ani. Când o femeie d■

de mai multe ori na■tere la copii mor■i, sau copiii mor de

vreme, atunci femeia este suspectat■ de a fi sub st■pânirea
diavolului ; se ia atunci un cojoc întreg de lup, asem■n■tor

unui sac ■i se introduce copilul nou n■scut prin gâtlejul
animalului, ■i prin aceasta el este ferit de rele.

Când copilul este n■scut f■r■ sim■ire, se arunc■ în foc

„Casa copilului" c■ci sufletul copilului ■ade în casa copilul
lui ■i se elibereaz■ prin ardere.

Când o femeie a avut de suferit de diavol la o na■tere

anterioar■, la na■terea urm■toare se iau 7 ace din 7 case

diferite ■i se înfig aceste ace în casa copilului; atunci fe-

meia va da na■tere la copii vii, care vor avea via■■ lung■.
Copilul se înf■■oar■ în h■inu■e albastre, c■ci contrar celor

spuse mai sus, albastrul are virtutea de a ■ine copilul în

via■■.
Când un copil de leag■n nu poate dormi, se aduce

pu■in p■mânt din curtea bisericei într'o pânz■ ■i se pune

pe sub pern■. De aci se trage adev■ratul în■eles al terme.

nului: „P■mânt matern". Sunt copii mici care dorm astfel

pân■ la vârsta de 2 ani, chiar de 3 ani, pe acest p■mânt.
Când un copil înva■■ greu s■ mearg■, se ia o sit■ (ca.

drul de lemn, fundul de piele) ■i o duc în ■apte case spu-

nând de fiecare dat■ urm■toarele cuvinte : „A venit cineva

f■r■ picioare, cere picioare, cere picioare". Din acest tur-

neu se aduce câte ceva pentru copil (un ou, o g■in■, fructe,
■. a.) ■i astfel copilul începe a merge.

Un copil mic n'are voe s■ vad■ lun■ nou■, c■ci cap■t■
r■ni în gur■ ■i nu poate suge lantele de la sânul mamei

sale. Dar dac■ a v■zut lun■ noua, i se arat■ ultimul sfert

al lunei, ■i atunci nu mai cap■t■ r■ni în gur■.
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Timp de patruzeci de zile dup■ na■tere, o mam■ nu

are voe s■ vad■ soarele ■i trebue s■ stea în odaia unde a

n■scut. B■rbatul n'are voe s■ stea sub acoperi■ul od■ei

unde st■ mama, altfel copilul se îmboln■ve■te.
Uncopil mic dela unul pân■ la doi ani - care nu

■ti înc■ s■ mearg■
- se pune în picioare ■i se formuleaz■

în minte o urare pentru norocul■i viitorul lui ; dac■ copilul
arunc■ înainte piciorul drept, urarea se va realiza, dac■

arunc■ piciorul stâng, nu se va realiza urarea.

La Inmormânt■ri.

Toate aceste prejudec■ri ■i supersti■ii populare, sunt

pe cale s■ dispar■ încetul cu încetul în urma r■spândirii
culturii în popor; cele îns■ referitoare la moarte ■i la mor-

mânt, sunt cele mai tenace.

Când ochii celui mort nu sunt închi■i, mai moare ci-

neva în aceast■ cas■. Se zice c■ mortul se uit■ dup■

altcineva.

In momentul când mortul se va ridica din eas■, i se

arunc■ .pu■in p■mântdin proprietatea lui. Aceasta înseamn■

c■ el atrage dup■ sine moartea ■i boala.

Pe locul unde decedatul a murit, se arde lumân■ri timp
de trei zile, dându se la o parte patul ■i a■ezându.se pe

acela■ loc lumân■rile. .

Mor■ii, care vor fi ■inu■i în biseric■, vor fi du■i din

cas■ cu targ■ deschis■ ■i se vor înmormânta în lin■oliu,
f■r■ co■ciug. Când paracliserul n'a avut demult o înmor-

mântare (cea mai bun■ surs■ de venit pentru dânsul), bate

pe un sicriu apar■inând bisericei, spunând: „Dau co■ciugul
ca s■ am parte/la osp■■ul de înmormântare". La osp■■ul
mortuar, iau parte preotul, paracliserul, purt■torii ■i s■racii.

Supersti■ii.

Când moare un preot sau o fat■ tân■r■, atunci va fi

o epidemie care va înceta dup■ ce moare un al doilea preot
sau fat■.

Când plou■ sau ninge prea mult, se a■eaz■ culcat■ o

cruce de fier la gura cuptorului, peste care se în■ir■ oalele

în aer liber, în a■a fel, ca ploaia sau ninsoareas■le ating■;

aceasta va face s■ înceteze ploaia sau ninsoarea.
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Când urechea stâng■ vâjie, înseamn■ ceva cu noroc;

dac■ sun■ cea din dreapta se întâmpl■ contrariul - ca ■i
la noi în Germania. Când cineva omoar■ o pisic■, îi trebue
s■ pl■teasc■ o liturghie- „patarak" -pentrufiecare fir de p■r
al pisicii. Când o pisic■ ridic■ un picior ■i-l linge, înseamn■

c■ un cons■tean va veni în vizit■.

Când un om arde ceap■ sau usturoiu, aceasta este un

mare p■cat; el va c■p■ta „rana Maicii Domnului" (Tira-
mor yara), o ran■ care se vindec■ foarte greu ■i va suferi

foarte mult din cauza aceasta.

Nutrebue aruncat■ sarea pe jos, c■ci la judecata de

apoi toat■ sarea astfel aruncat■, va trebui ridicat■ cu ploa-
pele ochilor.

Este interzis a fluera în nop■ile cu lun■, c■ci asta

invoc■ diavolul al c■rui limbagiu este flueratul. Iar■■i nu

trebue a scuipa pe foc, c■ci cape■i r■ni în gurâ, - înc■ o

reminiscent■ din adorarea focului din trecut.

La apari■ia lunii noi, se închin■ ■i se roag■ c■tre lun■.

Acel ce vede luna nou■ pentru prima oar■ î■i formuleaz■

o dorin■■ ■i se duce în t■cere acas■ ■i dup■ primul cuvânt

ce i adreseaz■ acolo deduce împlinirea sau neînplinirea do-

rin■ei ei formulate.. Exact acela■i lucru se petrece ■i azi la

noi în Germania.
Este considerat drept un mare p■cat a omori, cu in-

ten■ie sau spre a se amuza, un cocor, un porumbel, o rân-

dunic■, o co■ofan■, o turturic■ sau o broasc■, o furnic■,
greeri, ■. a.

In ani seceto■i se confec■ioneaz■. din lemn o sperie-
toare, zis■ „Chu■gululu", reprezentând forma unui b■iat;
aceast■ sperietoare se târ■■te în praf, sus■inut■ sub ambele

bra■e, din cas■ în cas■, strigând : „Chu■gululu la anul, numai

c■ s■ plou■ anul acesta".

Exist■ o plant■ a c■rei r■d■cini seam■n■ cuînfd■l■area
unui b■iat. Aceast■ plant■ se g■se■te pe muntele, Warak,
se nume■te „Lo■dak" ■i este considerat■ ca leaccontra tu-

turor boalelor. Se sap■ cu grije r■d■cinile acestei plante,
pân■. la firele cele mai sub■iri, pân■ ce ele se confund■. cu

p■mântul. Ins■ acel care. rupe sau: stric■ acele. r■d■cini,
moare: De acea r■d■cin■se. leag■ de coada uneipisici, care

scoate r■d■cina din p■mânt ■i apoi moare.: Dup■ aceasta

20
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se poate lua planta. Cine m■nânc■ o bucat■ din aceast■

r■d■cin■ sau bea zeama este ferit de toate bolile.
Când o femeie nu are lapte în sânul ei, se fierbe din

aceast■ r■d■cin■ ■i i se d■ s■ bea, astfel cap■t■ lapte din

bel■ug. Apa în care s'a fiert s■mân■a acestei plante, vindec■

durerile de cap.

Datina foarte r■spândit■ de a atârna buc■■i din îmbr■-

c■mintea unui bolnav pe copaci sacri este adoptat■ ■i de

Armeni, ■i dup■ p■rerile solda■ilor care ne înso■eau, ■i de

Turci. Pe majoritatea drumurilor ce duce de la Aikestan la

Citadela Van cunt copaci acoperi■i cu fel de fel de sdren■e
pestri■e atârnate atât de Armeni cât ■i de Turci în acest

scop.

Cuptorul construit în p■mânt, „Tonir.ul" (cuvântul
acesta este st■vechi provenind din Babylon; Assyrian■;
Tinuru) joac■ un rol foarte însemnat la Armeni, servind

în acela■ timp ca un cuptor, ca ma■in■ de g■tit, ca dulap
de buc■t■rie. La coacerea pâinei, aluatul se fr■mânt■ pe o

perin■ de piele. In ce prive■te buc■t■ria, mânc■rile sunt

g■tite numai pe deasupra Tonir.ului. Când totul devine

incadescent, vasele cu mâncare se a■eaz■ una lâng■ alta în

interiorul Tonir-ului. U■a se astup■ cu o piatr■ rotund■,
zis■ ..Sal“ ■i peste toate acestea se arunc■ o mare p■tur■,

spre a men■ine constant■ c■ldura Tonir.ului. In acest mod,
mânc■rile se vor g■ti înceti■or ■i vor fi gata tocmai pentru
seara.

„Harisa"

Foarte interesant este preg■tirea unei mânc■ri na■io-
nale, numite „Harisa". Buc■■i de carne cu ciolan ■i gr■sime
se fierb în ap■, apoi i se adaog■ „Korkod" (grâu m■cinat

foarte mare). Toate acestea se coc în Tonir la o tempera-
tur■ constant■, timp îndelungat. Apoi „Harisa" se amestec■

cu un b■■, dup■ care se serve■te la mas■ cu unttopit: este

obiceiul mai ales la ■ar■, de a g■ti „Harisa* în foarte mare

cantitate, odat■ pe an, la sfâr■itul lunei Septembrie, când

s'a strâns recolta. Coacerea ocup■ un timp a■a de înde-

lungat, încât mâncarea se pune din ajun ■i toat■ noaptea
se fierbe în Tonmir. Diminea■a, cu dou■.sau trei ore înainte
de r■s■ritul soarelui, tinerii din cas■ se scoal■. Este un pri-
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lej pentru ei de a.■i ar■ta for■a ■i îndemânarea amestecând

„Harisa" ■i cu care ocazie se petrece foarte bine. Oala de

p■mânt care con■ine „Harisa" are o în■l■ime de 1/2 metru.

Un b■■ solid zis „Tânto■" se ■ine acas■ pentru acest scop.

In urma coacerii lungi, apa este complect evaporat■ ■i a

r■mas doar un amestec compact. Deci a bate ■i a amesteca

aceasta cu „tento■-ul" cere o desf■■urare de for■■ consi-

derabil■.
Cel mai tare din tineri începe ■i ceilal■i men■in vasul

cel mare nemi■cat. Baterea la care iau parte to■i la rând,
■ine 1-2 ore. Din când în când se adaog■ pu■in■ ap■ cald■

spre a înlesni opera■iunea. In urma baterei, carnea ■i grâul
devin o past■ uniform■.

Maieste o alt■ mâncare f■cut■ cu buc■■i de carne ■i
legume, zis■ „Kisghi■er" ■i care înso■e■te „Harisa" întot-

deauna, fiind g■tit■ în timpul nop■ii, pe Tonir, de aci ■i
numele ei care însemneaz■ „coapt■ în timpul nop■ii".

Tonir-ul serve■te ■i drept altar (locul de rug■ciune
pentru adorarea focului). Acolo unde lipse■te o biseric■, o

cununie se ■ine ■i în fa■aTonir-ului; (acest obiceiu de ase-

menea poate fi în leg■tur■ cu adorarea focului în trecut).

„Vidjak-ul*
M■simt îndatorat fa■■ de prietenul nostru Hambar-

■um ■i pentru urm■toarea descriere a unei serb■ri armene■ti
■i care joac■ un mare rol în str■vechea adora■iune a is-

voarelor :

Patruzeci de zile dup■ învierea lui Hristos, to■i Arme-

nii s■rb■toresc In■l■area Domnului. Este adev■rat c■ la

început aceast■ zi nu s'a serbat ca o s■rb■toare cre■tineasc■;
dimpotriv■, în aceast■ zi s'a ■inut o serbare care în sub.

stan■■ n'a avut nici o leg■tur■ cu In■l■area Domnului■i cu

siguran■■ este de origin■ p■gân■. Aceast■ serbare se nu-

me■te „Vidjak" (cuvânt însemnând noroc sau soart■) ■i cade
în ziua de In■l■area Domnului. In seara zilei de Miercuri,

înainte de In■l■area Domnului,la apusul soarelui, to■i b■e■ii
mici, câte unul de fiecare cas■, se duc cu un ulcior de p■-
mânt în mân■, spre a.l umple cu apa din 7 izvoarediferite.
Aceast■ ap■ se nume■te „apa de vidjak". Ca s■ g■seasc■

■apte izvoare, ei sunt obliga■i câte odat■ a alerga foarte
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departe, p ste dealurile ■i prin mun■ii dinprejur. Dac■ este

imposibil a se g■si ■apte izvoare în împrejurimi, atunci

intr■ în socoteal■ râurile ■i pârâurile. In ora■e b■e■ii nu se

ducniciodat■ la izvor; acolo de obiceiu, to■i b■e■ii dintr'o

strad■ se adun■, câte odat■ to■i copii dintr'o cas■, spre a

lua ap■ din ■apte case diferite. B■e■ii aleg din jurul lor o

feti■■ care s■ nu cunoasc■ cele patru puncte cardinale ■i
nici dreapta ■i stânga. Aceasta serve■te drept garan■ie c■

ea nu ■tie nimic despre Binele ■i R■ul. Despre aceast■ ig-
noran■■ a feti■ei se asigur■ punându.i întreb■ri în ce pri-
ve■te direc■ia unde apune soarele ■i despre mâna stâng■ ■i
mâna dreapt■.

i

Aceast■ feti■■ se nume■te „Vidjaki Hars" (Mireasa
Vidjakului) ; ceiace are de îndeplinit se poate face numai

de aceia ce nu ■tiu nimic desprebinele ■i r■ul. Ea este

considerat■ ca personificarea sacr■ a unei lucr■ri greu de

determinat ■i ca îndrum■toarea sacr■ a întregei manifest■ri

festive.

Când fetele, la rândul lor ajung în dreptul vreunui

izvor sau unui pârâu sau râu, ■apte fete merg într'acolo

una dup■ alta, cu mâinile la spate, îngenunchiaz■ pe mar-

ginea apei ■i iau ■apte guri pline de ap■ cu care umple
ulcioarele lor.

In ora■, „Mireasa Vidjakului" n'are voe s■ vorbeasc■,
nici s■ râd■, altfel, când fetele se duc dup■ ap■ din ■apte

case, pot s■ moar■ cu toatele. Mai ales apa pe care co-

pilul ar înghi■i-o ar fi profanat■. De aceia se încearc■ mai

înainte copiii (■i adesea ■i adul■ii din casele din care este
luat■ apa) spre a îndemna a vorbi ■i a râde.

Cei care adun■ ap■, trebue s■ ocoleasc■ casele care

posed■ o vac■; asta înseamn■ c■ cei care dau ap■ pentru
Vidjak vor avea mai pu■in lapte dela vacile lor.

In ora■ fiecare cas■ are vasul s■u propriu pentru ap■.
de Vidjak, care este acoperit cu semnele destinului. El este

a■ezat pe acoperi■, în scopul de a num■ra stelele într'ânsul

în timpul nop■ii. |

Jocul ■i s■rb■toarea Vidjak ului e pe cale s■ dispar■.
în ora■e. In satele diferitelor districte se observ■ foarte

mari deosebiri. ai

v

4
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Jocul Vidjak.ului dintr'un sat

Una dintre orfanele noastre - mi.a spus D-l Hambar-

■um - mi.a povestit pân■ la cel mai mic am■nuntobiceiul

din satul ei natal, Norkiugh. Iat■ aceast■ dare de seam■:
To■i b■e■ii din sat sunt ocupa■i dis de diminea■■, în

ziua de Miercuri ; au de cules atâtea flori ■i plante fru-

moase prin mun■ii din vecin■tate, din care se vor face
buchete ■i coroane. Spre a le p■stra proaspete ei le a■eaz■

în vase cu ap■. (În unele sate continu■ culesul florilor ■i
plantelor o s■pt■mân■ întreag■ ■i chiar mai mult). Se v■d

copii mici mergând ca ■i cei mari ■i cu acela■i avânt, pre-

tutindeni în libertate, spre a culege flori ■i frumoase ierburi

pentru ei.

Odat■ cu apusul soarelui, fetele împodobesccuflorile

■i ierburile culese un vas mare ■i cu acesta pornesc spre

u■a bisericei din sat. Acolo ele îmbrac■ ■i împodobesc o

fat■ tân■r■ ■i frumoas■ pe care o aleseser■ „ Vidjaki-Hars",
cu tot ce au mai bun ■i mai frumos. Dup■ ce au g■tit.o
pornesc cu „mireasa" ■i cu ulciorul spre a lua ap■. Intâi,
ele aleg ■apte b■e■i nevinova■i, cara mai târziu au de um-

plut ulciorul de ■apte ori cu gura lor plin■ de ap■. Apoi
expedi■ia porne■te mai departe spre a lua ap■ din ■apte
izvoare ; cei ■apte b■ie■a■i merg în frunte, îngenunchiaz■,
cu mâinile la spate, iau de ■apte ori cu gura lor ap■, pre-

cum ■i ■apte pietricele de la fiecare izvor ■i le pun în ulcior.

Cu ulciorul astfel plin cu ap■ ■i pietricele ■i împodobit eu

flori ■i plante, se înapoiaz■ spre biseric■. Aci procesiunea
face ocolul bisericei de ■apte ori. Mica mireas■, a■ezat■
pe umerii unei fete voinice, ■i ulciorul, se va purta în mod

solemn în centrul procesiunei.
Pentru fete lucrul cel mai importanteste de a se ap■ra

■i mai ales a ap■ra mireasa lor de agresiunea b■e■ilor sbur-

dalnici. To■i b■e■ii din sat au adunat timp de dou■sautrei

s■pt■mâni înainte de In■l■area Domnului, ou■ de pas■re
prin p■durile învecinate, distrugând în acest chip multe

cuiburi de pas■re. Când „mireasa" este adus■ în procesiune
■i când to■i ochii sunt îndrepta■i spre dânsa, b■e■ii arunc■

în ea cu ou■. Fetele încearc■ deci, s■ alunge pe b■e■i cât

se poate mai departe (la s■te, în ce prive■te voinicia,fetele
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nu sunt cu nimic mai prejos decât b■e■ii). Tot timpul jo-
cului „Vidiak-ului" b■e■ii încearc■ s■ nec■jeasc■ pe fete.

Dup■ al ■aptelea ocol în jurul bisericei (în multe sate

se binecuvânteaz■ ulciorul), procesiunea se îndreapt■ c■tre

pia■■, unde fiecare fat■ arunc■ în ulcior câte un semn de

noroc pentru fiecare membrual familiei sale.

Semnele norocului sau semnele destinului sunt ni■te
obiecte mici, f■r■ valoare: de pild■ un inel, un ac, un cu■it,
o br■■ar■, un clopo■el, o buc■■ic■ de lemn, de piatr■ sau

de fier s. a. Qbiectelc aruncate în ulcior sunt de diferite

feluri ■i m■rimi, c■ci fiecare dintre aceste obiecte apar-

■inând unei persoane trebue s■ fie u■or de identificat.

Inainte de a merge la culcare, fetele trebue s■ a■eze

ulciorul în aer liber ca s■ poat■ num■ra noaptea stelele.

Totu■i locul unde vor s■ a■eze vasul, trebue s■ fie ales cu

îndemnare ■l b■gare de seam■. Ele trebue s■-l ascund■ pe

sub ierburi, pe câmpii, c■ci b■e■ii î■i vor da toat■ osteneala

spre a-l captura. In acest caz nu.l restitue pân■ ce nu pri-
mesc pre■ul de r■scump■rare sub form■ de ou■, unt■i pâine.

În afar■ de obliga■ia de a stânjeni pe fete în treburile

lor, au ■i b■e■ii un rol de jucat.
Dup■ ce au cules flori, precum am spus mai înainte,

b■e■ii aleg pe unul dintre ei drept „mire". Alesul trebue s■

fie bine f■cut ■i îmbr■cat cu cele mai frumoase haine, pur-
tând o c■ciul■ împodobit■ cufiori, un pumnal mic atârnând
de sub cing■toare.

Fiecare dintre p■r■i î■i aleg de înainte o crac■ mai

ar■toas■ a unei salcii ■i o p■streaz■ pân■ Miercuri, spre

a pute servi de ea drept stindard. P■r■ile se iau la între.

cere între ele, ■i câte odat■ se ajunge ■i la b■tae.

In diminea■a zilei de Joi apar fetele cu ulciorul lor
când acesta n'a fost descoperit ■i luat de b■e■ii, ceiace nu

se întâmpl■ des.

Cu florile culese de ei, apoi cu buchete ■i cr■cile de
salcie care sunt sfin■ite pentru „Vidjak", cu mireasa ■i cu

ulciorul, asemenea împodobite cu flori, se porne■te la adu-
narea darurilor „Vidjak-ului" prin ioaie casele a c■ror

membrii au „semnele sor■ii", în apa sfin■it■ a „Vidjak-ului".
In schimbul acestor daruri care const■ în ov■ ■i unt, do-
natorii iau câte o floare sfin■it■, sau o pietricic■ din ulcior
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tear

■i le pun în ulciorul lor de unt din cas■, c■ci ele sunt con-

siderate ca talisman ■i asigur■ bel■ugul c■minului. Craca

de salcie sfin■it■, este de asemeni c■utat■ la prepararea
untului.

Se va organiza apoi într'o livad■ pitoreasc■, sub um-

bra copacilor, un osp■■. Oul ■i untul adunat se g■tesc
împreun■ dând o mâncare foarte gustoas■.

B■e■ii se scoal■ deasemeni diminea■a. Ei aduc craca

de salcie p■strat■ în ap■ ■i o împodobesccuflori ■i ierburi,
atârnând prin ramurile ei ni■te clopo■ei. Astfel stindardul

este gata. Cu el ei merg din cas■ în cas■ ca s■ adune ou■

■i unt, din care î■i g■tesc o mâncare, apoi joac■, cânt■ ■i
toat■ ziua sunt veseli.

a

Fetele încep jocul dup■ osp■■. Se confec■ioneaz■ o

p■pu■e în chip de copil ■i care trece din mân■ în mân■,

pe când celelalte fete danseaz■ jucând ■i cântând.

In unele ocazii se reciteaz■ poezii, proverbe, se execut■

cântece ■i dansuri anumite care au fost culese pentru aceast■

serbare. Foarte des se adun■ ■i s■tenii în pia■a serb■rii cu

tobe ■i fluere spre a lua parte la veselia general■.

LEEMANN HAUPT



MINIATURA ARMEANA

BTAPBLELEB ISTORIGE

ALE MINIATURII ARMENE !)
Inc■ de mul■i ani studiul artei armene ■i-a ocupat locul

în marele domeniu al Orientului cre■tin. Lucr■ri importante
ne-au adus la cuno■tin■■ frumoasele biserici ale c■ror ruine

acoper■ înc■ ■ara; alte lucr■ri au fost consacrate sculpturii;
îns■ pictura monumental■ r■mâne aproape necunoscut■. Este

drept c■ exemplele care subzist■ nu prea sunt numeroase

în momentul de fa■■ ■i sunt foarte pu■in accesibile ; totu■i
în lipsa marei picturi putem studia aceea care s'a p■strat
în manuscrise. Lucrarea de fa■■ se refer■ la un grup res-

trâns, dar reprezentativ, de opere executate unele în Marea

Armenie, altele în regatul Ciliciei, Inainte de a începe stu-

diul lor ar fi folositor s■ înf■■i■ez momentele însemnate din

istoria armean■ ■i s■ examinez mai de aproape centrele,
ora■ele sau mân■stirele din care provin manuscrisele noas-

tre.
w

lai *

Acest platou înalt ■i muntos, care domin■ valea Ti.

grului ■i a Eufratului se afl■ a■ezat într'una din pozi■iile

1) Introducerea istoric■ pe care o public■ erudita bizantinolog■,
D-ra Sirarpie Der Nersessian, profesoar■ la colegiul Wellesley (Statele
Unite), în recenta sa lucrare intitulat■ „Manuscrise armene din sec. XII,
XUI ■i XIV din Biblioteca P■rin■ilor Mechitari■ti din Vene■ia", Paris, 1936
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strategice cele mai importante ale Asiei. Aceast■ a■ezare

explic■ istoria ■■rii. Fiind ataca■i necontenit de c■tre ve.

cinii care.■i disputau aceast■ fort■rea■■ natural■, seniorii

armeni înt■ri■i în mun■i nu putur■ niciodat■ s■ se supun■

în întregime unei puteri centrale ■i s■ se uneasc■ pentru
a se opune n■v■litorilor.

La apus trebuiau s■ se apere împotriva Grecilor, Ro-

manilor ■i Bizantinilor, cari rând pe rând cucerir■ o parte
din teritoriu.

Amenin■area era îns■ mai mare dinspre sud ■i sud-est

■i st■pânirea iranian■ las■ o urm■ mai puternic■. Marea

perioad■ na■ional■, în care dinastia lui Artaxias guvern■

■ara, ■ine dou■ secole dinainte de Christos. ■i înc■ timp
de mai bine de trei secole Armenia î■i p■str■ o oarecare

independen■■ sub dinastia str■in■ a Ar■acizilor ; în curând

veni cucerirea sassanid■, urmat■, dou■ secole maitârziu, de

invaziunea arab■ ■i chiar dac■ guvernatorii marzpani ■i os-

tikani erau uneori de na■ionalitate armean■, Armenia cunoscu

toate dezastrele unui jug str■in. O nou■ perioad■ de inde-

penden■■ începe în 861 cu A■ot Bagratuni. Numeroasele

ruine ale ora■ului Ani, capitala Bagratizilor, sunt o m■rtu-

rie puternic■ a acestei cur■i str■lucite. Chiar dela începutul
secolului X prin■ii armeni se eliberaser■ de puterea cen-

tral■ ; regatele din Kars, Albania ■i din Vaspurakan,
de însemnate din alte puncte de vedere fur■ nenorocite din

punctul de vedere al ap■r■rii na■ionale. Armenia împ■r■it■
astfel ■i în consecin■■ sl■bit■, nu se putea ap■ra împotriva
n■v■litorilor cari o amenin■au atât la r■s■rit cât ■i la apus.

Bizantinii fur■ primii cari cucerir■ ora■ul Ani, dar

Seldjucizii, cari cuceriser■ deja regatul din Vaspurakan,î■i
continuau drumul, goneau pe Greci ■i: în 1061 intrau la

rândul lor în ora■ul Ani ■i f■ceau un masacru grozav. La

sfâr■itul secolului XI, Seldjucizii erau st■pânii iar indepen-
den■a armean■ era pentru totdeauna pierdut■ în Marea

Armenie. Senekerim, regele Vaspurakanului ■i dup■ el

Gaghik din Ani ■i Gaghik din Kars c■utau refugiu la Bi-

zantini. Ii far■ cedate teritorii din Capadocia ; fur■ ni■te
regate trec■toare, ale c■ror existen■■ lu■ sfâr■it odat■ cu

moartea sau cu uciderea suveranilor lor chiar de c■tre aceia

care.i oferiser■ azilul.
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Nobilimea armean■ nu r■mase mult timp în aceste re-

giuni. Ruben fu primul c■re se revolt■ împotriva Bizanti-

nilor ; el adun■ în jurul lui mai mul■i seniori ■i se îndrept■
spre Cilicia. Al■i Armeni, care fugind de invaziunea seld-

jucid■, se retr■seser■ în mun■ii Taurus, se al■turar■ armatei

lui Ruben ■i încetul cu încetul aceast■ armat■ lu■ în st■-

pânire cele mai însemnate fort■re■e ale Bizantinilor. Aceast■

faz■ din istorie arat■ poate mai bine decât oricare alta

energia ■i vitalitatea de neîmblânzit a acestei na■iuni.
O mân■ de oameni, goni■i din ■ara lor, reu■eau s■-■i

creieze o nou■ patrie, Descenden■ii lui Ruben întemeiau

mai întâiu o baronie; la sfâr■itul secolului XII- baronia

devenea regat. In 1198, Leon Magnificul era pus rege, pri-
mea o coroan■ dela împ■ratul Germaniei, Henri VI ■i dela

papa Celestin III; dup■ pu■in timp o alt■ coroan■ era tri-

meas■ de împ■ratul bizantin, Alexis, nevoit s■ recunoasc■

faptul împlinit.
Regii Ciliciei fur■ nevoi■i s■ se lupte mai întâiu îm-

potriva Bizantinilor ■i a sultanului din Iconium care vroia

s■-■i asigure o ie■ire la Marea Mediteran■, ceva maitârziu

împotriva Mongolilor, Turcomanilor ■i a Mamelucilor din

Egipt. Dup■ retragerea crucia■ilor, Cilicia, r■mas■ aproape

singur■ în fa■a Musulmanilor ■i sl■bit■ de atâtea r■zboae,
c■dea la rândul s■u. In 1375 Mamelucii luau în st■pânire
ora■ul Sis ■i regele Leon V din familia Lusignanilor era

condus ca prizonier la Cairo. Eliberat dup■ lungi ani de

captivitate, veni s■ moar■ la Paris.
w

* a

Noul regat se deosebea din multe puncte de vedere
de cel vechiu. In timp ce locuitorii Marei Armeniise aflau
în leg■turi mai strânse cu Orientul, Cilicia, prin situa■ia
sa geografic■ ■i din cauza evenimentelor contemporane in-

dependente de propria sa istorie, se afla în rela■iuni nein-

trerupte cu Bizan■ul ■i cu Occidentvl. Teritoriul ocupat
era populat în mare parte de Greci. Unele familii armene,

ca aceea a Lambronilor, r■maser■ ata■ate de Bizan■ chiar

dup■ ce Cilicia se eliberase de tutela bizantin■, Chestiunea
unirii celor dou■ biserici, pentru care lucrar■ mai mul■i regi
armeni, contribui la men■inerea leg■turilor dintre Bizan■ ■i
Cilicia.
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Rela■iunile cu Occidentul fur■ o consecin■■ imediat■
a Cruciadelor. Baronii armeni primiser■ la început cu ma: e

bucurie pe ace■ti cre■tini veni■i s■ lupte împotriva du■ma-
nului comun ■i ajutorul dat de ei Crucia■ilor mai cu seam■

în timpul asediului Antiochiei, fu foarte pre■ios. Mai târziu

avur■ loc neîn■elegeri ■i uneori chiar lupte între ei, dar

vecin■tatea regatelor latine, de cari unii regi erau ata■a■i
prin leg■turi de familie, influen■■ organiza■ia intern■a ■■rii.
Armenii fur■ influen■a■i de sistemul feudal al occidentalilor,
de legisla■ia lor, iar culegerea de legi în vigoare în Antio-

chia în timplul Cruciadelor, fu tradus■ în armene■te ■i
aplicat■ în ■ar■. Influen■a occidental■ p■trundea ■i în Ci-

licia prin ordinele religioase ale Franciscanilor ■i Domini-

canilor cari veniser■ s■ se stabileasc■ aici. Insfâr■it, regii
din Cilicia erau în rela■iuni cu Papalitatea, întrucât avuseser■

loc încerc■ri de unire cu biserica catolic■. Trebuesc men-

■ionate ■i leg■turile comerciale cari se stabilir■ cu Occidentul.
In timp ce acest nou c■min se desvolta la sud de mun-

tele Taurus, via■a na■ional■ în vechile provincii ale Marei

Armenii nu încetase cu des■vâr■ire. Rede■teptarea ei începe
spre mijlocul secolului XII, în momentul sl■birii puterii
seldjucide ■i merge crescând pân■la sfâr■itul secolului când

Georgienii ocup■ ■ara ■i încredin■eaz■ Armenilor conduce-
rea. Mai târziu desvoltarea acestei vie■i na■ionale este în-

trerupt■ câtva timp prin sosirea hoardelor mongoleale lui

Ginghiz.Khan, care se ab■tur■ asupra Georgiei ■i Arme-
niei distrugând tot în calea lor; dup■ aceea activitatea

Armenilor fu reluat■ pu■in câte pu■in pân■ la conversiunea

Mongalilor la Islamism în sec. XIV, cu care începu o

nou■ er■ de persecu■ii.
. Cea mai mare parte din familiile vechi p■r■siser■ Ar-

menia ■i în aceast■ epoc■ ap■reau nume noui. Mai întâiu

sunt Zakarianii !). Numi■i de c■tre regele Georgiei „emir

spasalar", ceeace înseamn■ „genéral ■ef" al Armeniei; ei

primesc teritorii întinse ■i cea mai mare parte din Marea
Armenie devine, în realitate, un feud al acestei familii. Se
formeaz■ o nou■ organiza■ie feudal■ având ca suverani pe

1) Arhiep. G. Hovsepian: „Khaghbakiank sau Pro■iank", Vaghar-
■apat, 1928, p. 3-22; Brosset, „Histoire de la Georgie*, S. Fetersburg,1851.
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Zakariani ; ei acord■ p■mânturi altor prin■i cari-i sunt

supu■i din punct de vedere militar, dar cari r■mân liberi

în ceeace prive■te conducerea domeniilor lor.

Cea mai mare parte a provinciei Siinik apar■ine Or.

belianilor?). Câtva timp ei î■i împart puterea cu Zakarianii

■i sunt numi■i „emir spasalar" pân■ în secolul XIII, când

puterea celor din urm■ sl■be■te. Pro■ianii sau Khaghba-
kianii sunt st■pânii regiunei occidentale a provinciei Siinik ;

sunt st■pânii provinciilor Bâdjni ■i Vayo■.■or ?). In

ora■ul Ani g■sim familia Honentz; în alte p■r■i domnesc
Vatchutianii, Dofianii, Mamikonianii. Rena■terea vie■ii na-

■ionale se manifest■ în domeniulliterar ■i sunt marictitori;
mân■stirile ■i bisericile întemeiate ■i înzestrate de ei sunt

numeroase. Orbelianii întemeiaz■ mân■stirea Noravank din

Amaghu ■i restaureaz■ cea din Tathev. Pro■ianii au cl■dit
bisericile ■i mân■stirile din Ketcharu ■i din Gheghard al

c■ror grup impun■tor s'a p■strat pân■ în zilele noastre.

Mân■stirea Fecioarei Albe, întemeiat■ în 1321, subzist■

deasemenea; dar, din nenorocire, n'a r■mas nici o urm■ din

centrul intelectual cel mai important al acestei regiuni,
mân■stirea Glatzor, de care vom vorbi mai departe. Aceste

biserici sunt împodobite toate cu sculpturi ■i pe numeroasele

pietre mormântale, a■a numitele khatchkar, diferitele motive

t■iate cu art■ formeaz■ o podoab■ de dantele"). Istoricii

pomenesc de numeroasele daruri f■cute mân■stirilor ca:

manuscrise împodobite cu icoane colorate, perdele pentru
altar sau ve■tminte sacerdotale ■i argint■rii. O racl■ de moa-

■te din argint aurit, oferit■ de c■tre Eatchi Pro■ian, care

domni din 1299 pân■ în 1319, arat■ c■ îndemânarea argin-
tarilor egala pe aceea a cioplitorilor de piatr■").

In ora■ul Ani, Tigran Honentz pune s■ se construiasc■

frumoasa biseric■ a sfântului Grigore a c■rei siluet■ svelt■

1) P■r. L. Ali■an: „Sisakân", Vene■ia, 1893, p. 92-96. Stepanos
Orbelian: „Historre de la province de Siinik", Paris, 1859.

2) Arhiep. G,. Hovsepian: „Khaghbakiank sau Pro■iank". p. 35,

3) Idem ; a se vedea în special capitolul consacrat rolului jucat de

Pro■iank în desvoltarea artistic■ a sec. XIII, p. 157-182,

4) Idem, p. 190-200, Pentru alte obiecte de argint a se vedea

Arhiep. G. Hovsepian : <0 pagin■ din istoria artei ■i culturii armene»,

Alep, 1930.
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se mai înal■a înainte de r■sboiu. Arcade mici având col-

■urile împodobite cu sculpturi fine, înfrumuse■au pere■ii
din afar■ ■i înconjurau cupola. In interior pere■ii erau în

întregime acoperi■i cu picturi. Protec■ia familiei Honentz

se întindea ■i asupra mân■stirilor. Kh&dzkonk

.
■i, Horomos.

Activitatea intelectual■ nu era mai mic■. Pe lâng■

vechile mân■stiri Sanahin, Haghbat ■i Tathev, mân■stirile

Noravank ■i Glatzor ocopau un loc din ce în ce mai im-

portant. Vardape■i rensmi■i adun■ în jurul lor numero■i
elevi.. Mâkhitar  Go■ întemeiaz■ mân■stirea Ghetik ■i

printre cei cari vin s■ înve■e la el trebuesc men■iona■i

vardape■ii Thoros ■i Vanakan. Acesta din urm■ întemeiaz■

la rândul s■u mân■stirea Khoranagat; el scrie o istorie car e,

azi nu mai exist■ dar de care s'au servit doi din elevii s■i,
istoricii Kirakos din Gan■ak ■i Vardan Vardapet. Al■i
dasc■li, ale c■ror opere sau uneori numai numele operelor,
au ajuns pân■ la noi, profesau în diferite mân■stiri. Nu
vom da aici istoria tuturor acestor mân■stiri; vom z■bovi
numai asupra acelora din cari provin manuscrisele pe cari

le studiem: mân■stirile Havutar ■i Glatzor.
D

* w

Havutar!) se afl■ situat în partea oriental■ o pro"

vinciei Ararat, nu departe de mân■stirea Gheghard, în

Vayo■.■or, aproape de vechea fort■rea■■ Garni. Istoria sa

nu ne este prea cunoscut■. Dup■ istoricul Mâkhitar din

Ayrivank, ar fi fost întemeiate între anii 1000 ■i 1010, de

Gheorg, prin■ do Ket. Ceva mai târziu, în 1013, Grigor
Magistros, din familia Pahlavunik, restaureaz■ biserica ■i
depune imaginea lui Christos; biserica este închinat■ Mân.

tuitorulai (Amenapârkitch).
t

Superiorii mân■stirii par s■ fi fost la început membri

ai familiei Pahlavunik. In 1205, unul din membrii Congre-
ga■iei, vardapetul Eghia, ia parte la adunarea convocat■

la Lori de Zacare Orbelian. Istoricul Kirakos vorbe■te
despre aceast■ adunare în termeni foarte elogio■i. Acela■

Eghia se afl■ men■ionatîn mnauscrisul dinVene■ia, Nr. 151,

pe care.l studiem, oferit mân■stirii Havutar în 1214, Co-

pistul a scris sub
■itlul capitoluléxi evangheliei lui Ioan :

1) P■r. L, Ali■an: Airarai, Vene■ia, 1890, p. 354-358.
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„C■uta■i s■ aminti■i, în sfintele voastre rug■ciuni, de

vardapetul Eghia, (om) pios de mare faim■". Memorialui

men■ioneaz■ ■i numele superiorului, vardapetul Poghos.
Mân■stirea pare s■ fi c■zut complect în uitare în se-

colul XIV, dar nu fusese distrus pentruc■ se pomene■te de

ea în secolele urm■toare. Havutar nu pare s■ fi fost un

centru prea activ ■i, la prima vedere, ni se pare destul de

surprinz■tor g■sirea unei lucr■ri atât de îngrijite ca ma-

nuscrisul din Vene■ia No. 151. Copistul ■i în acela■ timp
pictorul [gnatios, care a executat aceast■ lucrare, a copiat
■i frumosul evangheliar din mân■stirea Bagnayr ■i în afar■

de acesta mai avem men■ionate o alt■ oper■ care ar fi fost

p■strat■ într'o cutie de aur din mân■stirea Horomos. Se

prea poate ca Ignatios s■ fi fost chemat la Havutar dar

este posibil ■i s■ fi copiat acest evangheliar într'alt■ parte.
De fapt, în memorial se spune c■ lucrarea a fost oferit■

mân■stirii Havutar, f■r■ s■ se specifice locul unde a fost

copiat■. Acest loc ar putea ■i mân■stirea Bagnayr sau m■-

n■stirea Ambele se afl■ în provincia ■irak, foarte

aproape de Ani, prima la apus ■i cealalt■ la r■s■rit de

acest orar.

Mân■stirea Bagnayr *) trebue s■ fi fost întemeiat■ în

aceea■i epoc■ ca ■i Havutar; cea mai veche inscrip■ie
poart■ data 1042; dar se afl■ o m■rturie mai veche, in-

Scrip■ia lui Seda, sora lui Grigor Magistros. Bagnayr era

intemeiat■ de familia Pahlavuni. Manuscrisul scris de Ig-
natios fu oferit acestei mân■stiri, dar copierea avusese loc
în mân■stirea Horomos.

Mân■stirea Horomos, cunoscut■ ■i sub numele de

Kho■avank, dateaz■ de la sfâr■itul secolului X ?). Scrierile

istoricilor, ruinele bisericilor, numeroasele inscrip■ii care

subzist■ pân■ azi ■i memorialele manuscriselor ne fac s'o

consider■m ca una dintre cele mai importante mân■stiri din

aceast■ regiune. Mai multe manuscrise din mân■stirea Ho-
romos au ajuns în mâinile noastre. Cel mai vechiu este

.evangheliarul din Vene■ia No. 961, scris ■i împodobit în

1) P■r. L. Ali■an: ■irak, Vene■ia, 1881, p. 111-122.

2) Idem, p. 18-34,
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1181, de copistul Hovhannes!). Frumoasa evanghelie din

Haghbat din anul 1211, a fost legat■ la Horomos de c■tre

Abraham, dup■ porunca p■rintelui Mâkhitar; pictorul se

nume■te Margare?"). Ne este cunoscut ■i numele unuialt

copist din Horomos, Mâkhitar din Ani, care a copiat cro-

nologia lui Samuel din Ani. Pictorul Ignatios era probabil
un membru al congrega■iei din Horomos; manuscrisul din

Havutar ar trebui considerat ca o lucrare apar■inând m■-

n■stirii Horomos ■i situat printre operele artistice ale re-

giunii Ani.

Glatzor ?), scris■ uneori de copi■ti Gayletzor, Galylit-
zor sau Gaylatzor, pare s■ fie o a■ezare destul de recent■.

Numele ei nu este men■ionat de istoriograful din Siinik,
Stepanos Ocbelian, dar se g■se■te în geografia lui Vardan,
printre mân■stirile din Vayo■.■or. „Gaylutzor, unde se afl■

■coala ■i re■edin■a sfiin■ilor no■tri vardape■i ")". Se prea

poate ca la început aceast■ mân■stire s■ fi fost cunoscut■

sub alt nume. Intr'un manuscris din anul 1284 (Viena, No.

382), copistul Mathé, originar din Cilicia, spune c■ el veni

în provincia Vayo■.■or, la mân■stirea Aghber■-vank, o a

doua Atena, lâng■ vardapetul Nerses"). Ori, noi ■tim din

alte izvoare ca vardapetul Nerses era superiorul mân■stirii

Glatzor ■i c■ denumirea de a doua Aten■ a fost dat■

acestei mân■stiri într'un manuscris din 1318. Identificarea

este fâcut■ de altfel înt'un alt manuscris din 1291, de c■tre

copistul Hovhannes „la mân■stirea care se nume■te Aghber■-
vank ■i care mai este denumit■ Glatzor°)".

Mân■stirea Glatzor, cunoscut■ începând din a doua

jum■tate a secolului XIII, fu mai curând o ■coal■, ■i poate
cea mai important■ din Marea Armenie. Ea î■i datore■te
nea■teptata str■lucire protec■iei ce-i fu acordat■ de familia

1) P. Basile Dr. Sarghissian : <Mare catalog de manuscrise armene

ale Bibliotecii P■rin■ilor Mechitari■ti dela Sfântul Laz■r», (Vene■ia, 1914,

p. 391-395.

2) Arhiep. G. Hovsepian: „O capo-d'oper■ a ■coalei din Haghbat;
Evanghelia din Gheta■en", în „Sion", 1934. VIII, fasc., 4 ■i urm■toarele.

3) P■r. L. Ali■an: „Sisakan", p. 130-137; Arhiep. G. Hovsepian:
„Khaghbakiank sau Pro■iank". p. 200-204,

4) Ali■an: „Sisakan", p. 130.

5) Idem, p. 131.

6) Idem, p. 130,
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Pro■ian. Memorialele manuscriselor reamintesc în mai multe

rânduri aten■iile acestor prin■i ■i în special acelea ale lui

Amir Hasan Il care urm■ pe p■rintele s■u Eatchi, în 1318).
Vardapetul Nerses, originar din Mu■, elev al istori-

cului Vardan Vardapet despre care am vorbit mai sus,

este primul superior din Glatzor care ne este cunoscut. Nu

se ■tie data sosirii lui dar se ■tie c■ r■mase la postul s■u

pân■ la moarte; în 1284. In aceast■ epoc■ ■coala era foarte

bine cunoscut■ ■i am v■zut de altfel pe vardapetul Mathé

alergând din Cilicia, spre a se instrui, c■tre acest c■min pe

care o nume■te, cu o exagera■ie cam naiv■, a doua Atena.

Printre ceilal■i elevi a lui Nerses, trebue s■ men■ion■m pe

M■âkhitar din Sasun, pe Hovhannes din Arge■ ■i pe cel mai

bun dintre to■i, Esayi N■ce■i, tot din provincia Sasun.

Esayi urm■ dup■ Nerses ca superior al mân■stirii ■i sub
conducerea sa care ■inu din 1284 pân■ în 1338, ■coala din

Glatzor c■p■t■ un nou avânt. Num■rul celor care veneau

s■ studieze aici era foarte mare ■i se spune c■ în timpul
,

acestei perioade fur■ horotoni■i trei sute ■asezeci de varda-

pe■i. Mul■i dintre ace■ti elevi ne sunt cunoscu■i prin lucr■-

rile lor ■i prin informa■iile pe cari ni le dau chiar ei în

memorialele manuscriselor, iar al■ii s'au distins numai ca

copi■ti,. S■ re■inem, printe ace■tia din urm■, numele lui

Thoros din Taron a c■rui oper■ o vom studia.
In afar■ de c■r■ile sfinte, scrieri de ale P■rin■ilor Bi-

sericii grece■ti sau de ale scriitorilor armeni copiau în

aceast■ epoc■ ■i lucr■ri traduse din limba latin■. Aceste

lucr■ri îi fuseser■ descoperite de c■tre Dominicaniistabili■i
la Atropatena sub conducerea lui Bartolomeu din Bologna.
Ei înaintaser■ pu■in câte pu■in spre Nord ■i ajunseser■
pân■ în provincia Nahicevan vecin■ cu provincia Siinik*),

Aceste leg■turi ale c■lug■rilor armeni cu Latinii ne

intereseaz■ din punct de vedere artistic. Ne-am putea în.

treba de fapt dac■ ele contribuir■ la influen■a artei occi-

dentale asupra artei armene sau, cel pu■in, dac■ înlesnir■
introducerea nouilor modele sau tipuri iconografice.

, 8

s - 08

Unul din manuscrisele pe care.l public■m .(malibuscrîsâvl
1) Arhiep. G. Hovsepian: „Khaghbakiank sau Brâ■lank'. p. 199,
2) P■r. L. Ali■an: <Sisakan», p. 382-408,
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No. 325) a fost copiat în 1232 în ora■ul Théodopolis.
Théodopolis sau Théodosiopolis, ora■ întemeiat la sfâr■itul
secolului IV, de împ■ratul Teodosie, numit Karin de c■tre

Armeni ■i Erzerum de c■tre Turci, î■i datoreaz■ importan■a
situa■iei sale geografice, la nordul platoului armean. Tot

gra■ie acestei situa■ii el fu ■inta cuceritorilor.

Acest ora■ pare s■ fi r■mas în afara teritoriilor care,

la sfâr■itul secolului XII ■i în secolul urm■tor, far■ guver-
nate de prin■ii armeni. In 1204-1205, Zakare Zakarian,
generalul ■ef al reginei Tamara, constrânge ora■ul s■-i pl■-
teasc■ un tribut!); dar ora■ul era înc■ supus Seldjucizilor
când sosir■ Mongolii în 1242. Dup■ distrugerea sultanului
din Iconium, ora■ul Karin r■mase sub domina■ia mongol■
pân■ îu ziua în care Turcii ssmanlii puser■ mâna pe în-

treaga Armenie.

Nu suntem bine informa■i asupra vie■ii na■ionale a

acestei provincii. Episcopul din Karin avea o situa■ie în-

semnat■ ■i numeroase biserici erau construite în ora■ ■i în

împrejurimi. Câteva manuscrise din aceast■ regiune au

ajuns pân■ la noi. Unul dintre cele mai vechi este un

evangheliar copiat în 1188 în pustiul Khanatamlutz din

provincia Théodopolis *). In 1201, scriitorul Stepannos
copiaz■ în mân■stirea Avak-Vank la Daranaghik în pro-

vincia Karin, un evangheliar împodobit cu portretele evan-

gheli■tilor, ■i cu tablele legii"). Intr'un manuscris tarminat

în 1205, g■sim men■iunea p■rintelui Vardan, a provinciei
Karin „savant ■i îndemânatec în arta caligrafiei*"). Spre
sfâr■itul secolului, în 1283, scriitorul Entzer din satul Khan,
din aceea■i provincie, copiaz■ un evangheliar ale c■rei po-

doabe sunt de o executare minunat■ °).
Aceast■ privire, foarte rapid■, ne d■ o idee despre

via■a intens■ a mân■stirilor sau a marilor ora■e armene

1) Brosset: <Histoire de la Géorgie> p. 466.

2) E. Lalayan; <Catalog da manuscrise armene din Vaspurakanp,
Tiflis, 1915, p. 78.

3) Colec■ia Esmerian No. 1 (vechea colec■ie Margossian No, 21); a

se vedea: Tchobanian: „La Roseraie a'Arménie*, Paris, 1923. V. I), p. 324-

326 ■i reproducerile: p. 8, 32 ■i 319.

4) P■r. L. Ali■an; <Mayapaium>, p. 448

5) Vene■ia, No, 1313 (159): Sarghissian: <Cafalog> p. 639-646.

21
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începând dela sf■r■itul secolului XII ■i pân■ la sfâr■itul
secolului XIV. Ne face s■ ne d■m seama de interesul ce.l

reprezint■ studiul manuscriselor, care sunt uneori singurele
m■rturii ale activit■■ii artistice a ora■elor ■i provinciilor
ale c■ror monumente au disp■rut. Deseori chiar, lungile
memoriale pe cari copi■tii armeni obi■nuesc s■ le adauge
la sfâr■itul lucr■rii, ne dau informa■ii pre■ioase. In mijlocul
greut■■ilor de tot felul, fugind uneori dela o mân■stire la

altul, suferind de frig ■i chiar de foame, ace■ti preo■i î■i
continuau opera cu o înd■r■tnicie ■i o b■rb■■ie remarcabil■.

a
w *

Manuscrisele din Cilicia ne sunt mai indispensabile
decât cele din Marea Armenie, pentru a cunoa■te arta

acestei regiuni. Nimic n'a mai r■mas din construc■iile de

cari baronii ■i regii erau atât de mândri; biserici, mân■stiri,

palate totul a fost distrus ■i numai aceste c■r■i ■i câteva

obiecte de argint■rie perpetueaz■ amintirea unei perioade
str■lucite de via■■ armean■.

Primii prin■i erau preocupa■i mai mult de grija de a.■i
înt■ri puterea dar, începând din a doua jum■tate a seco-

Iului XII, num■rul bisericilor ■i mân■stirilor protejate de

regi începe s■ creasc■. La curtea regal■ ■i chiar mai mult,
la re■edin■a catolicosului ■i în diferitele mân■stiri se for-

meaz■ o întreag■ elit■. Când dinastia Hethumienilor, prin■i
de Lambron,urm■ la tron'dup■ aceea a Rubinienilor, curtea

primi o str■lucire ■i mai puternic■. Regii încurajau studiul

limbilor str■ine a c■ror cunoa■tere era atât de necesar■ în

leg■turile ce le aveau cu popoarele vecine. In aceast■ epoc■

fur■ traduse numeroase opere din limba greac■, latin■ ■i
sirian■, din limba persan■ ■i arab■ ■i chiar din limba fran-

cez■. Aceste traduceri sunt f■cute de c■tre c■lug■ri sau de

episcopi ■i uneori chiar de c■tre laici ca de exemplu de

Generalisimul Sâmbat ■i de nepotul s■u, istoricul Hethum.

Prin■ii pun s■ se copieze manuscrise uneori în folosul

lor personal, alteori în onoarea episcopilor sau mân■stirilor.

Din întreaga lucrare nu ne r■mâne decât o parte foarte

mic■ : Evanghelii scrise pentru prin■ul Leon,fiul lui Hethum

I (Ierusalim, No. 2660), pentru acela■ Leon ■i so■ia sa Keran,

dup■'ce se urcar■ 'pe tron (Ierusalim; No. 2563), pentru re-
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gina Mariun (Ierusalim, No. 1973), o biblie ■i un lec■ionar

copiat pentru regele Hethum II (Etchmiadzin, No. 157-180

■i No. 892.979); o psaltire scris■ pentru regele Leon III").
Prin■ul Vasak, fratele lui Hethum I, pune s■ se scrie ■i s■

se împodobeasc■ un evangheliar foarte frumos în care el

este reprezentat cu întreaga sa familie (Ierusalim, No. 2568),
o alt■ evanghelie este copiat■ pentru mare■alul O■in?), dar

se pare c■ fratele lui Hethum II, episcopul Ioan fu cel care

puse s■ se copieze mai multe manuscrise decât oricare alt

prin■; dealtfel el însu■i era foarte îndemânatec ■i câteva

exemplare provin chiar din mâna lui. Toate aceste opere

sunt foarte bogat împodobite ■i dovedesc o art■ savant■

■i rafinat■ *).
Sub domnia catolico■ilor cul■i, ca de exemplu a sfân-

tului Nerses cel Gra■ios ■i-a celorlal■i membrii ai familiei

care îi urmar■ la conducere sau sub domnia catolicosului
Costantin din Bar■âr-bert, Hromkla devine un focar însem-

nat de cultur■, care atrage pe vardape■ii Ciliciei ■i ai Marei

Armenii. Copi■ti foarte îndemânateci copiaz■ opere vechi■i
noui ■i desenatorii cei mai renumi■i împodobesc aceste

manuscrise.

M■n■stirile al c■ror nume se întâlne■te mai des în

memoriale sunt: Mé■lidj, locul de înmormântareal seniorilor

Paperon, din Akner, întemeiat■ de regele Leon II, unde tr■i

timp de câ■iva ani episcopul Ioan, fratele lui Hethum II;
Gârner, renumit mai ales sub egumenatul aceluia■i episcop
Ioan. Insfâr■it, Skevra ■i Drazark despre cari vom vorbi
mai mult deoarece acolo au fost copiate dou■ din manus-

crisele pe care le studiem: evangheliile No. 1635 ■i No. 16
din Vene■ia:

Mân■stirea Skevra se afl■ aproape de însem natafort■-

rea■■ Lambron,la gura v■ilor ciliciene ale muntelui Taurus').

1) Habeschian; <Einim Auftrage des Kânigs Leo III abgeschriebe-
nes. Psalierium», Viena, 1922.

2) New-York, Biblioteca Pierpont Morgan No. 740. Cf. F. Macler

„Quelques feuillets épars d'un tétraévangile arménien', în „Revue des

Etudes arméniennes", Paris, 1926, t. VI, p. 169-176; Belle da Costa

Greene and Meta Harrsenz: „Exhibiti- 1 of illuminated manuscripts", New»

York, 1934.
$

3) Ali■an: „Sissonan", Vene■ia, 1886, p. 144-147.

4) Ali■an; <Sissounan», Vene■ia, p. 97-112.
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Aceast■ pozi■ie strategic■ fusese deja apreciat■ de c■tre

Bizantini cari construiser■ acolo o fort■rea■■; când prin■ul
(nakharar) O■in p■r■sind provincia Gan■ak veni în Cilicia,
Abulgharip Ardzruni, guvernatorul Tarsului ■i al Mop-
suestei, îi d■du fort■rea■a Lambron care deveni astfel do-

meniul s■u ereditar. Bizantinii recunoscur■ aceast■ cesiune

■i d■dur■ lui O■in titlul de sevastos, titlu care fu reînoit

pentru fiecare din succesorii s■i. Ata■amentul casei din

Lambron fa■■ de Bizan■ fu una din cauzele rivalit■■ii cu

familia domnitoare: a Rubinienilor ■i cauza luptelor cari

■inur■ mai mult de un secol ■i jum■tate. Desbinarea lu■

sfâr■it numai dup■ ce Hethum se c■s■tori cu regina Zabel,
fiica regelui Leon, ■i se sui pe tron în 1220.

Dinastia lui O■in forma o familie foarte cult■. Memo-

rialele manuscriselor ne aduc la cuno■tin■■ interesul ce.l

purta O■in pentru literatur■ ■i grija cu care.■i crescu fii,
Hethum ■i Nerses, este de altfel o dovad■ evident■. Vom

vorbi ceva mai departe de acesta din urm■, str■lucitul

episcop din Lambron, dar ■i Hethum, care urm■ la condu.
cere pe p■rintele s■u, este numit „om foarte înv■■at ■i mare

scriitor"!). El devenise prizonierul lui Leon II ■i dup■ ce

fu eliberat, se retrase la mân■stirea Drazark. In 1210 el

fu trimis de regele Leon la Pap■ ■i la împ■ratul Othon,
pentru a cere o coroan■ pentru Ruben, nepotul regelui ■i
se spune c■ tot drumul î■i petrecu timpul traducând din

limba latin■ o lucrare despre papi. Acest gust pentru ]i-
teratur■ se întâlne■te ■i la prin■esele din aceast■ familie.

Keran, so■ia lui Leon II, care pusese s■ se scrie un frumos

evangheliar (Ierusalim, No. 2563) era fica lui Hethum IV,
prin■ de Lambron ; sora sa Alidz, so■ia senechalului regelui
din Cipru, pune s■ se copieze de c■tre cel mai bun scriitor
al epocei *), un evangheliar, 1310-1312.

Fiind dat■ cultura seniorilor de Lambron, ■i protec■ia
ce o acordau atât scriitorilor cât ■i arti■tilor, nu este deloc

|

de mirare ca mân■stirea Skevra s■ fi str■lucit în mod de.
osebit mai cu seam■ sub domnia sfântului Nerses de Lam.
bron. A■ez■mântul s■u pare a.■i avea originea din epoca

1) Ali■an: <Sissouans, p. 81.

2) Ali■an; „Sissouan", p. 85.
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bizantin■. Marea biseric■ a mân■stirei, închinat■ sfintei

Fecioare, probabil c■ fusese construit■ sau cel pu■in res-

taurat■ de O■in II, p■rintele sfântului Nerses de Lambron.

Capela dateaz■ din timpul.. domniei lui Hethum, fratele

sfântului Nerses; ea fusese împodobit■ cu picturi).
Nerses de Lambron se n■scuse. în 1153; abea în vârst■

de 12 ani, el merse la Hromkla, la sfântul Nerses cel Gra-

■ios, ■i acolo avu loc prima sa instruc■iune. In 1168 el fu
hirotonit preot iar în 1173 arhiepiscop. Caticolicosul îl numi

episcop de Lambron ■i de Tars ■i superior al mân■stirii

Skevra. De■i foarte tân■r, Nerses, prin lucr■rile sale se

ar■tase demn de aceste func■iuni înalte. El cuno■tea foarte
bine greaca ■i latina ■i pe lâng■ scrierile sale personale ca

explicarea liturgiei, comentariile proverbelor ■i psalmilor,
g■sim traduceri dintre cari cele mai importante sunt co-

mentariile apocalipsului de André din Creta ■i epistolele
lui Barnabas.

Via■a sa nu fu numai o via■■ de erudit; el fu îns■r-

cinat cu misiuni pe lâng■ împ■ratul Germaniei ■i episcopii
din Occident, precum ■i la curtea împ■ratului din Bizan■

■i pe lâng■ prin■ul Antiochiei. La Skevra el form■ o în-

treag■ pleiad■ de elevi care.i fac onoare: Gheorg din Skevra
îl înso■i în 1190 la împ■ratul Germaniei; Samuel ne este

cunoscut mai cu seam■ prin biografia sfântului Nerses;
Khaciatur scrise o „Lamenta■ie" în versuri la moartea

profesorului s■u; dar acela, care prin ■tiin■a sa întrecea

pe to■i elevii era Grigor din Skevra. Aceast■ prim■ gene-

ra■ie fu urmat■ de al■i vardape■i cari, f■r■ a fi elevii lui,
Nerses. mergeau pe calea indicat■ de el. De men■ionat
sunt; Gheorg din Skevra, autorul Comentariilor Isaiei ■i al

Faptelor.Apostolilor; Mâkhitar, care, cunoscând limba

mongol■, fu ales de c■tre regele Hethum pentru a.l înso■i
la Khan; vreo zece ani mai târziu, în 1263, el fu trimis în

misiune la delegatul papei, arhiepiscopul din Tyr.
Dup■ cum se vede, Skevra fu un centru important,

nu numai în timpul vie■ii sfântului Nerses de Lambron,
dar chiar dup■ moartea sa. Al■turi de scriitorii ale c■ror

copii se disting prin puritatea textului ■i frumuse■ea scri-

1) Idem, p. 97.
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erii, lucreaz■ pictori ale c■ror lucr■ri le vom. vedea mai

departe ■i chiar aurari ■i argintari. Dintre toate comorile

care. împodobeau bisericile, una singur■ ne.a r■mas; o racl■

de moa■te în argint aurit, oferit■ în 1293, bisericii Sfân-

tului Mântuitor de c■tre catolicosul Constantin; este o lu-

crare de mare fine■e!).
Mân■stirea Drazark se afla în regiunea Sis; locul s■u

exact nu ne mai este cunoscut "). Mân■stirea este men■i-
onat■ pentru prima dat■ la începutul secolului XII, dar

deoarece se ■tie c■ dup■ pu■in timp fu restaurat■ de Thorosl,
se prea poate s■ fi fost întemeiat■ mai înainte de acest

secol. Renumele mân■stirii coincide cu sosirea vardapetului
Gheorg, numit ■i Meghrik, originar din provincia Vaspura-
kan, elev al lui Grigor Vkayaser ■i renumit deja pentru
■tiin■a sa. Dup■ moartea lui, în 1114, opera sa este urmat■

de con■colarul s■u Kirakos care scrie regulamentul mân■s-

tirii ■i de al■i superiori printre cari unii sunt socoti■i ca

oamenii cei mai cul■i din epoca lor. Drazark devine re■e-

din■a arhiepiscopului din Sis.

Dup■ prima restaura■ie, alte repara■ii fur■ f■cute de

c■tre Thoros II. Mai mul■i membrii ai familiei princiare
■i chiar regii, cereau s■ fie îngropa■i aici ■i astfel Drazark

devine locul oficial de înmormântare al cinastiei domnitoare.

Uneori prin■ii se retr■geau la mân■stirea Drazark: am

men■ionat deja pe Hethum, senior de Lambron; cam jum■-
tate secol mai târziu, dela 1241 pân■ la 1275, prin■ul Bar-

segh, fratele regelui Hethum, conduce mân■stirea. Acela■

privilegiu, de a fi înmormântat la Drazark, este c■utat de

prela■ii sau de catolico■ii ilu■trii ca GrigorTâgha, din fa-

milia Pahlavunik ■i Constantin din Bar■■r-Bert.
Interesul special pe care.l purtau prin■ii ■i prela■ii

pentru aceast■ mân■stire, de o parte, importan■a superio-
rilor s■i, de alta, trebuiau s■ creieze un mediu favorabil

studiilor. Totu■i îmi pare c■ c■lug■rii acestei mân■stiri s■

fi avut o activitate literar■ tot atât de mare ca aceea a

1) Ali■an: „Sissonan", p. 107-112; A. Carriére: <Jnscrip■ions d'un

reliquaire arménien de la collection Basilewski",in „Mélanges Orientanux"

Paris, 1883, p. 169-213.

2) Ali■an: „Sissouan", p. 230 - 236.
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c■lug■rilor din Skevra. Au ajuns în mâinile noastre destule

manuscrise din Drazark, dar foarte pu■ine din ele sunt

personale. Cel mai vechiu dateaz■ din 1113. Vom vorbi de

ele mai pe larg în capitolul urm■tor !). Se pare c■ n'au

prea fost executate lucr■ri importante; totu■i în sec. XIV,
unul dintre cei mai buni pictori ai Ciliciei, Sarghis Pidzak,
lucreaz■ la aceast■ mân■stire. S'a crezut c■ toat■ activita-

tea lui s'ar fi exercitat în aceast■ mân■stire, dar dintre

cele 18 manuscrise pe cari le cunoa■tem fie direct, fie

numai prin men■ion■ri, numai evangheliarul din Vene■ia
provine în mod sigur din Drazark. ■apte manuscrise au

fost scrise la Sis, unul la Skevra; celelalte nu ne dau indi-

ca■iuni precise : ar p■rea c■ pictorul Sarghis locuia la Sis

■i nu în mân■stirea Drazark; ■i deoarece existau cele mai

strânse leg■turi între mân■stire ■i capitala regatului, Sarghis,
copist renumit în acest ora■, a putut fi invitat la Drazark

pentru a copia ■i împodobi o evanghelie, a■a cum fusese

chemat, cu câ■iva ani mai înainte, la Skevra.

Vechiul ■i noul regat al Armeniei formau, dup■ cum

am v■zut, dou■ unit■■i distincte din punct de vedere politic
■i geografiic. Dar aceste bariere, de natur■ extern■, n'au

putut rupe leg■turile dintre locuitorii celor dou■ regiuni:
Unitatea na■ional■ era men■inut■ gra■ie Bisericii.

In timpul perioadei de turbur■ri ■i dezorganiz■ri care

urm■ victoriei seldjukide, erau mai mul■i catolico■i care

domneauîn centre diferite, dar pân■ la urm■ ordinea fu

stabilit■ ■i Catolicosul din Cilicia fu recunoscut ca ■ef su-

prem al Bisericii.

S■ examin■m pe scurt unele din urm■rile acestei st■ri

de lucruri. Episcopii trebuiau s■ fie hirotoni■i de catolicos.

Probabil c■ în timpul n■v■iirilor, când c■l■toria era cu

totul imposibil■, mai mul■i episcopi reuni■i puteau hirotoni

pe al■ii, dar de obiceiu preo■ii Marei Armenii, sau cei din

coloniile armene de pe p■mântstr■in, mergeau în Cilicia

ca s■ fie hirotoni■i de mâinile catolicosului. Istoricii ne

povestesc în scrierile lor de multe c■l■torii de acest gen;

1) J. Strzygowski : Kieinarmeniche Minialurmalerei. Die Miniatu-

ren des Tiibinger Evangeliars M K. XIII, I vom J. 1113, Tibingen, 1807,
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una dintre cele mai interesante este aceea în care istoricul

Stepannos Orbelian, episcop de Siinik, poveste■te propria
sa hirotonire !). Un alt eveniment care necesita c■l■toria în

Cilicia era alegerea catolicosului. Nici în acest caz regula
nu era rigid■ ; dac■ delega■ii Marei Armenii■i ai celorlalte

provincii, nu puteau lua parte la alegere, ei î■i trimeteau

doar consim■■mântul. Din scrierile istoricilor reiese c■ ale-

gerea nu era valabil■ cât timp nu era aprobat■ de ■efii
celor patru sedii principale episcopale ale Marei Armenii;
Anisau Pâdjni, Haghbat, Tathev ■i Artaz. Tot din scrierile

istoricilor ■tim despre alegeri la cari asistau reprezentan■i
veni■i din toate p■r■ile; istoricii numesc aceste adun■ri

„a■kharhagumar", adic■ „reuniune mondial■".
Membrii clerului se întruneau tot în Cilicia pentru

Concilii. Pentru cel din 1179 veniser■ la Hrombkla, în afar■
de cei nou■ episcopi ai Ciliciei, urm■toarele persoane: Ca-

tolicosul Aghuanilor, arhiepiscopul din Ani, episcopii din

Tiflis, Siinik, Dwin, Nahicevan, Kars, Bâznunik, Manazkert,
Taron, Dzoph, Zarevand ■i Salmast. Se mai aflau ■i epis-
copii din Siria ■i din Mesopotamia precum ■i „p■rin■i, var-

dape■i, preo■i ■i religio■i", cari nu sunt numi■i fiecare în

parte ■i printre cari figurau f■r■ îndoeal■ ■i superiorii prin-
cipalelor mân■stiri ai Marei Armenii?).

Când catolicosul convoca o adunare nu pentru a dis-

cuta probleme referitoare la dogme ci numai pentru a in-

troduce noui reformeîn biseric■, el se mul■umea s■ comunice

episcopilor ■i preo■ilor Marei Armenii hot■rfrile luate în

adunare ■i s■ cear■ avizul lor. Astfel, în 1243, o delega■ie
împortant■, în fruntea c■reia se afla un vardapet al Marei

Armenii, istoricul Vardan, plec■ din Hromkla ■i veni la

episcopii din Karin, Ani, Pâdjni, Hanberd, Haghbat■ialtele

la superiorii mân■stirilor-Sanahin, Ghetik, Haghardzin,
Kecearu, Havutar, Ayrivank, Hovhannu.vank, Saghmosa.
vank, Horomos ■i ai mân■stirilor din împrejurimi. Delega■ii
cerur■ deasemenea aprobareacatolicosului Aghuanilor, epis-
copului Hovhannes numit Twetsi, a celebrului vardapet,

1) Step. Orbelian: Histoire, p. 227-228. f

2) Arhiep. Malachia Ormanian: „Azgapatum*, Constantinopol,1912,
v. I, p. 1467-1468.
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Vanakan ■i aceea a prin■ilor cari st■pâneau în aceste re-

giuni ).
Mai mult decât prin aceste c■l■torii, schimburile fruc-

tuoase dintre cele dou■ regiuni aveau loc datorite ■ederii
tinerilor c■lug■ri pe lâng■ vardape■ii renumi■i. Ar fi prea

lung s■ în■ir■m aici toate numirile cari au ajuns pân■ la

noi, în mare parte prin memorialele manuscriselor; este

deajuns s■ men■ion■m c■ g■sim preo■i din Cilicia în pro-

vincia Siinik, la mân■stirile Tathev, Glatzor, pe lâng■ var-

dape■ii Mâkhitar Go■ ■i Vardan istoricul. Vardape■ii, la

rândullor, erau invita■i în Cilicia unde r■mâneau uneori

chiar timp de câ■iva ani pentru a preg■ti elevi noui. Prin-

tre al■ii, Vardan r■mase mult timp la Hromkla. C■lug■rii
Marei Armenii veneau deasemenea în mân■stirile din Cilicia,
sau la catolicos ■i se reîntorceau dup■ ce copiaser■ lucr■ri

vechi ale c■ror exemplare nu le poseda mân■stirea lor sau

opere noui ale vardape■ilor sau prela■ilor din Cilicia. Var-

dape■i ■i episcopi primeau cadouri dela regi ■i dela cato-

licos, unii manuscrise împodobite, al■ii perdele pentru altar

■i ve■tminte sacerdotale, al■ii obiecte pentru slujb■. S■

men■ion■m, printre multe altele, un exemplu. In 1282, Ter

Hayrapet, episcop din Siinik, revine la mân■stirea Tathev,
aducând cu el o cuvertur■ pentru altar, f■cut■ din m■tase

din Bizan■ ■i lucrat■ admirabil de arti■tii greci; o cruce

de aur împodobit■ cu pietre pre■ioase; potire din cel mai

curat argint ■i înc■ alte comori care.i fuseser■ oferite de

c■tre regele Ciliciei. Astfel p■trundeau în provinciile Marei

Armenii lucr■rile executate în Cilicia ■i uneori chiar acelea

care fuseser■ aduse din Bizan■").
Ar trebui deasemenea men■ionat■ venirea continu■ a

locuitorilor din provinciile nordice, în Cilicia. Istoricul Ki-

rakos ne spune : „La începutul secolului XIII, ■ara se umplu
cu o mul■ime de oameni: meseria■i sau oameni f■r■ meserie",
cari fugeau de invaziunea tatar■ ?).

Deci, între cele dou■ ■■ri aveau loc schimburi neînce-

1) Idem, v. II, p. 1635-1636.

2) Step. Orbelian ; „Histoire", v. II, p, 181.

3) Kirakos : „Histoire", p, 95,
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tate ■i vom constata importan■a acestor leg■turi când vom

studia arta care se desvoltase în diferitele centre. Vom în-

■elege mai bine cum unele forme arhaice ap■ruser■ în Cilicia
într'o epoc■ destul de înaintat■ ■i dimpotriv■ cum reu■iser■
s■ p■trund■ în provinciile vechi modelele noui.

D-ra SIRARPIE DER NERSESSIAN



DIN ISTORIA MEDICINEI ARMENE

PLANTEBIKOUSS■O

E mai mult de un veac de când planta Kousso sau

Cousso în m■sura în care e anthelmintic■, figureaz■ în

nomenclatura teraupeutic■ ; în mediu francez, doctorul A.

Brayer, exercitând medicina la Constantinopol, a avutpri-
lejul s■ o cunoasc■, mul■umit■ unui Armean care nu era

nici medic nici farmacist ■i, s■ o importezela Paris în anul

1822, pentru a o supune examenului celebrului botanist

Kunth.

Acesta din urm■ dup■ ce a studiat.o mult a f■cut des.

pre ea o descriere magistral■ ■i i-a dat citire în fa■a So-

ciet■■ii de ■tiin■e Naturale la Paris, sub rubrica: „Not■
asupra unui nou gen de plant■ din familia rozaceelor".

In urma acestei comunic■ri, savantul botanist propuse

în onoarea practicianului francez dela Constantinopol, care

o f■cuse cunoscut■, s■ boteze aceast■ nou■ rozacee cu nu-

mele ds „Brayera anthelmintica"; propunerea fu în unani-

mitate aprobat■ de Societatea de ■tiin■e Naturale ■i atunci

denumirea de Brayera anthelmintica a avut drept de exis-

ten■■ în farmacopeea oficial■.

Este drept c■ planta Kousso, ca anthelmintic■ nu se

mai bucur■ de importan■a ei de odinioar■, pentru a putea
s■ trezeasc■ ast■zi curiozitatea medicilor ■i s■ fac■ obiectul

diserta■iilor ; cu toate acestea cred c■ n'ar fi f■r■ interes,
din punctul de vedere al istoriei medicinei armene s■ arun-
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c■m o privire retrospectiv■ asupra acestei plante ■i s■

punem în lumin■ adev■ratul ei nume ■i acela al vulgari-
zatorului ei aproape cu totul dat uit■rii.

a
* *

Aceast■ plant■, cu mult înainte de a fi importat■ în

Fran■a ■i botezat■ cu numele importatorului ei, era cunos-

cut■ în Abisinia unde cre■te: ea era chiar din timpuri în-

dep■rtate, mereu întrebuin■at■ contra teniei sub numele de
„Cabotz", cuvânt pe care îl g■sim de altfel citat în Dor-

wault, ■i în alte tratate de farmacie ■i terapeutic■, la capito-
lele consacrate acestui leac pentru tenie.

M■gr■besc s■ spun c■ acest cuvânt „cabotz" este

de cea mai pur■ armean■ ■i însemneaz■ „pachet sau ghem
de panglicu■e", expresie luat■ din starea în care se prezint■
tenia expulzat■. „Cabotz" în limba armean■ mai înseamn■

■i tenia ■i în acela■ timp „Kousso"; de altfel, doctorul

Brayer ne-o spune în remarcabila sa lucrare intitulat■ „Nou■

ani la Constantinopol" publicat■ la Paris în 1836.

Dece deci se întrebuin■a în Abisinia acest cuvânt ar-

menesc, pentru a desemna tenia ■i „Kousso", ■i c■rui fapt
trebuie s■ atribuim aceast■ denumire ?

"

Greu de r■spuns, cu toate c■ meritul de a fi recunos.

cut ■i observat efectele tenifoge ale acestei plante ■i de a

fi introdus-o la Constantinopol, îi revine unui Armean care

de altfel nu era doctor, unui simplu empiric care se stabi-
lise în Abisinia.

Tot prin mijlocirea aceluia■ Armean, cum am men■io-
nat la începutul acestui articol, doctorul Brayer a avut.

cuno■tin■■ de Kousso, de puterea ei anthelmintic■ ■i de
modul de întebuin■are al acestei plante.

Acest Armean se numea dup■ doctorul Brayer, Ga-
rabet din Abisinia sau Abe■li Garabet; iat■ în ce termeni

se exprim■ el cu privire la acest personagiu în volumul al

doilea al lucr■rii sale „Nou■ ani la Constantinopol" din care

copiez textual pasagiul care urmeaz■ (p. 429 - 432);
„Intâlneam adeseori, scrie el, într'o cafenea din Con-

stantinopol un b■trân negustor armean care f■cuse multe

c■l■torii în Abisinia. Acestui b■trân venerabil îi pl■cea
s■-mi vorbeasc■ de ■■rile pe care le str■b■tuse, de m■rfurile
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pre■ioase pe care caravanele din care f■cuse ■i el parte,
le aduceau în fiecare an la Cairo. dar mai ales de plantele
care se g■sesc în aceste regiuni dep■rtate ■i de proprie-
t■■ile lor miraculoase.

B■iatul care servea în cafeneaua unde noi st■team

de vorb■ era bolnav de panglic■ de mai mul■i ani; el ceruse

conform obiceiului tuturor medicilor na■ionali ■i str■ini, pe

care.i întâlnise, nu un tratament, ci un secret împotriva
boalei. F■cându.■i bine, r■u leacurile indicate, el elimin■

buc■■i de panglic■ ■i încercase o u■urare ; dar mai târziu

semnele boalei ap■rur■ tot atât de puternice ca ■i mai îna-

inte. Sl■biciunea sa era foarte mare, el încerca dese lipothi-
mii ; dureri mari îl sileau s■ înceteze lucrul adeseori. „Ve-
de■i pe nenorocitul acesta? îmi zise într'o zi Armeanul, a

îutrebuin■at toate leacurile cunoscute în Europa; în Abi-

sinia boala sa n'ar fi ■inut nici dou■zeci ■i patru de ore ■i
el sufer■ de un an. Dar anul trecut i-am scris fiului meu,

care face în locul meu c■l■toriile în Abisinia s■-mi trimit■

medicamentul cunoscut în aceast■ ■ar■ împotriva teniei;
acest vierme e foarte comun acolo. Sunt florile unei plante
numite în araba vulgar■ cofz, în abisina Cabofz!) cuvânt

care înseamn■ de asumenea tenia. Caravana trebuie s■ fi

sosit: fiul meu este f■r■ îndoial■ la Cairo; în curând voiu

avea aceste flori; îi voiu da acestui nenorocit ■i el se va

îns■n■to■i".
Ascultasem povestea lui cu acea bun■voin■■ cu care

te obi■nuie■ti în Orient, unde auzi mereu povestiri de ne-

crezut ■i vindec■ri miraculoase. Nu m■ mai gândeam la

aceasta, când, în ziua de 7 Ianuarie 1820, v■zui venind

spre mine str■lucind de bucurie, pe b■iatul din cafenea, care

îmi spuse c■ e pe deplin îns■n■to■it. Florile sosiser■ în

sfâr■it în ziua de 5 Ianuarie; chiar în seara aceea puse la

1) Cu privire la acest cuvânt Doctorul Brayer adaug■ în partea de

jos a paginei 430 adnotarea urm■toare: „cuvântul cofz sau caboiz nu

este probabil nici arab nici abisinian: el pare c■ deriv■ din limba ar-

mean■literar■, una din cele mai vechi din lume. (n aceast■ limb■, Ca-

botz sau G■boiz înseamn■ ghem de panglici, expresiune luat■ f■r■ îndo-

ial■ dela starea sub care Tenia expulzat■ în întregime se prezint■ la

vedere.

Cuvântul Cofz pare s■ fie diminutivul lui Caboiz, altfel ar însemna

în armene■te <inchis>,
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macerat cinci gro■i (gro■ul este de 60 boabe) în vreo do-

u■sprezece uncii de ap■. In ziua urm■toare, foarte de di-

minea■■ el lu■ jum■tate din aceasta pe nemâncate.

Mirosul ■i gustul nepl■cut al acestui medicament îi

d■duser■ gre■uri mari; o or■ mai târziu b■u cealalt■ jum■-
tate ■i se culc■. El sim■i mari dureri în intestine ■i dup■

multe dejec■iuni d■du afar■ tenia în întregime. Acest vierme
era mort; extremitatea lui groas■ ie■ise cea din urm■.

Dup■ mai multe evacu■ri de mucozit■■i toate simptomele
boalei disp■rur■ cu totul. Timp de ■ase luni cât mai avui

ocazia s■ v■d pe acest om, s■n■tatea lui se îmbun■t■■ea
cu fiecare zi".

Acest caz de vindecare miraculoas■ de tenia treze■te
într'atât curiozitatea doctorului Brayer c■ el vrea sa vad■

■i s■ cunoasc■ florile de cabotz. lat■ ce scrise el cu pri-
vire la aceasta:

„Am fost, zise el, foarte curios s■ v■d aceste flori.

Cu mare greutate am izbutit s■-mi procur cam o jum■tate
de gro■. Strivite, cum erav, pref■cute aproapeîn pulbere, era

greu s■ recuno■ti familia ■i genul lor. Le adusei deci cu

mare grij■ la Paris. D.l Kunth, botanist celebru, a binevoit

s■-■i ia sarcina de a le examina. Dup■ mult■ r■bdareel a

recunoscut c■ ele apar■ineau unei plante din familia ro.

zaceelor ■i c■ ele formeaz■ un nougen al lor".

Aceste rânduri ale doctorului Brayer sunt urmate de

textul comunic■rii boianistului Kunth la Societatea de

■tiin■e Naturale din Paris. Aceast■ comunicare a ap■rut
în Buletinul sus-zisei Societ■■i în luna Septemvrie 1822;
cred c■ nu mai e nevoie s■ o reproducem aci.

%
* i

In lucrarea sa, doctorul Brayer, dup■. ce a înserat

noti■a prezentat■ de Kunth mai d■ ■i alte observa■ii de

cazuri de vindecare a panglicei prin Kausso precum ■i
informa■ii biografice despre Armeanul de care e vorba ■i

adaog■ ;

„La întoarcerea mea dela Constantinopol în Aprilie
1824, avui deseori ocazia s■ v■d pe b■rbierul, subiectul ob-

serva■iunei care este înserat■ aci. Nu numai c■ el nu mai

sim■ea nimic din afec■iunea care.l chinuise atâta timp dar
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avea ■i aerul unui om perfect s■n■tos. Aceasta nu se des-

min■i deloc în timpul celor patru ani cât st■tui la Con.

stantinopol.
B■trânul negustor armean maitr■ia înc■; el era cu-

noscut sub numele de Abe■li Garabet sau Garabet Abisi.

nianul, din cauza numeroaselor sale c■l■torii ■i ■ederii sale

îndelungate în Abisinia.

El avea 90 de ani. O barb■ alb■, lung■ ■i stufoas■ îl

f■ceau obiectul venera■iei tuturor acestora care.l vedeau.

Cu toat■ vârsta sa ■i oboseala c■l■toriilor sale, acest

om de o constitu■ie eminamente apoplectic■, se bucura înc■

de o viguroas■ s■n■tate.
$

Ducându.m■ într'o zi la Abe■li Garabet, iat■ ce-mi

spuse:

» Arborele care d■ florile despre care e vorba este

abia de grosimea bra■ului ; rar se întâmpl■ sa ajung■ mai

gros. In■l■imea sa poate fi de ■apte pân■ la opt picioare
■i jum■tate. N'are semin■e, se înmul■e■te prin buta■i. E

foarte r■spândit în ■ara aceea. Florile sale sunt socotite ca

un mare leac împotriva teniei; iat■ o dovad■ foarte con-

ving■toare.
„Sunt în Abisinia mai multe state sau regate; ■efii

statelor sau regii fac adeseori r■zboiu unii altora. Aceste

r■zboaie ■in câteva s■pt■mâni, cel mult un anotimp. Fiecare
soldat e dator s■-■i procure provizii; ele consist■, între

*

altele în carne crud■ ■i un mic sac con■inând o cantitate

suficient■ din aceste flori. Se amestec■ pu■in din ele în ali-

mente ; f■r■ aceast■ m■sur■ de precau■ie opt din zece

oameni ar fi ataca■i de tenia. Acei locuitori care nu se duc

la r■zboiu au obiceiul s■ le întrebuin■eze odat■ sau de dou■

ori pe lun■.

„Se cunoa■te în Abisinia ■i întrebuin■area rodiului ca

anthelemintic; dar se d■ preferin■■ Asrilor de cabo■".
+ --

* *

Relatând aceste rânduri care au devenit seculare n'am

preten■ia s■ afirm c■ membrii vechei colonii armene din

Abisinia !) au fost aceia care au cur oscut cei dintâi efica-

citatea terapeutic■ a acestei plante împotriva teniei.

1) Originea acestei vechi colonii se pierde în negara vremurilor.
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Imi place s■ cred c■ indigenilor din Abisinia le apar-

■ine prioritatea cunoa■terii plantei Kousso; cu toate acestea

este în afar■ de orice îndoial■ c■ Armenii, stabili■i în ■ar■
■i cunoscând mai mult sau mai pu■in medicina au contribuit
la aceasta într'o mare m■sur■.

Sub numele armenesc de „Caboiz" a fost cunoscut■

mai întâi aceast■ plant■; cuvântul „Cabo/z" este foarte

vechiu; toate celelalte denumiri au fost creiate în u■m■.

Pentru a dovedi vechimea acestui cuvânt, mi-e de-ajuns
s■ v■ amintesc c■ Garabet din Abisinia ne■tiind probabil
el însu■i etimologia cuvântului „Cabotz", a crezut c■ el

apar■ine limbei arabe, pe când doctorul Brayer, datorit■

cercet■rilor ■i consult■rilor lui cu literatura armean■ recu-

noscu (pag. 430) c■ acest cuvânt este pur armenesc.

Doctorul Brayer ne spune c■ în 1822 Garabet din

Abisinia salutase al nou■zecilea an al vie■ii sale ■i c■ f■cuse

în via■a sa multe c■l■torii în Abisinia; era deci n■scut în

1732; dac■ am presupune c■ ■i-a început c■l■toriile cam

pela vârsta de 25 - 30 de ani, am ajunge u■or s■

conchidem c■ dela 1757 Garabet era în curent cu efectele

terapeutice ale plantei Kousso, pe care Abisinienii, cu mult

înainte întrebuin■au sub numele de „Cabofz".
Am-v■zut cu toate acestea c■ Armeanul Garabet i-a

indicat doctorului Brayer doza ■i modul de întrebuin■are
a florilor de Kusso ; Garabet este acela care a dat o des-

criere quasi-botanic■ destul de am■nun■it■ ; el este acela,
în sfâr■it, care în prezen■a doctorului Brayer a vindecat cu

„Cabotz" un bolnav prad■ teniei de zece ani.

N'ar fi oare drept ca lâng■ numele francez al docto-
rului H. Brayer s■ figureze în istoria medicinei ■i a farma-

ciei ■i numele Armeanului Garabet, promotorul plantei
Kousso la Constantinopol ?

Dr. V. TORCOMIAN
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Copert■ de argint lucrat■ în 1671 la Cesarea.
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ARMENII IN VIATA ALTOR POPOARE

CRUCIATII ■I ARMENIA

Primii Crucia■i întâlnir■ pe Armeniîn drumullor lung
dela Constan■inopol la Ierusalim, ■i aceast■ întâlnire fu,
pentru aventuroasa lor expedi■ie, un eveniment fericit.

Fiindc■ trecerea prin regiunea armean■ fu singura parte a

drumului în care nu fur■ nevoi■i s■ se lupte pentru a îna-

inta. Dimpotriv■, ei g■sir■ aici primire, îmb■rb■tare ■i
puncte bune de sprijin.

°

Trecerea, prin aceast■ regiune armean■, n'ar fi fost
deloc u■oar■ dac■ Turcii ar fi putut întâmpina pe Crucia■i
în mun■ii Taurus. Ace■ti mun■i, întinzându-se dela marea

Mediteran■ pân■ la Melitene (Malatia de ast■zi) formau o

barier■ grea de str■b■tut.

Desigur, puteau fi traversa■i, venind dinspre apus, fie

pentru a ajunge în Cilicia, fie pentru a atinge prin Mara■

platoul ondulat care duce dela mun■i spre Eufrat sau spre

Alep sau spre Oronte ■i Coele.Siria. Dar ambele trec■tori

erau grele de str■b■tut; trebuia s■ urci mai multe vârfuri

succesive," pe c■r■ri strâmte, m■rginite de pr■p■stii pe de
o parte ■i de ziduri înalte de alta. De-a.lungul acestui drum

îngrozitor, apari■ia unui du■man hot■rât ar fi compromis
soarta armatei.

Trec■toarea dinspre vest era mai scurt■. Indat■ ce o

str■b■teai te aflai în Cilicia; de aci, dac■ vroiai s■ conti-

nui drumul, trebuia s■ treci muntele Amanus, nu atât de
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înalt ca Taurus dar tot atât de greu de str■b■tut din cauza

povârni■urilor repezi, a între■inerii rele a drumurilor ■i a

u■urin■ii de a putea opri o armat■ numeroas■ cu un num■r

mic de oameni.

Dac■ traversai muntele Taurus mai spre r■s■rit ■i te

îndreptai spre Mara■, ajungeai numaidecâtîn platoulSiriei
de nord. Dar acest drum era cel mai greu de str■b■tut;
cu trec■tori nesfâr■ite ■i obositoare unde natura ■i negli.
jen■a oamenilor înmul■iser■ piedicile.

Crucia■ii folosir■ ambele trec■tori; îns■, cea mai mare

parte urm■ drumul dinspre r■s■rit.

%
* *

Turcii, în loc s■ a■tepte pe Crucia■i pentru a.i res-

vinge, se retraser■ din calea lor ; ei p■r■sir■ regiunea f■r■

lupt■. La prima vedere, acest lucru pare destul de sur-

prinz■tor; fiindc■ Turcii nu în■elegeau deloc s■ cedeze
Asia Mic■ apusenilor.

„Ei ■inuser■ piept Crucia■ilor dela marea Bitiniei pân■

la mun■ii Taurus; ap■raser■ Niceea; se luptaser■ la Dory-
lea, la Heraclea ■i la Cesarea. In curând urmau s■ apere

cu înver■unare Antiochia ■i Ierusalimul. Dece dar nu lup-
tar■ ei între Cesarea ■i Antiochia, în mun■ii cari puteau fi

a■a de. u■or, ap■ra■i? Dece ace■ti Turci r■sboinici, cari h■r-

■uiser■ pe Crucia■i în Asia.Mic■ ■i apoi în Siria, p■r■sir■
f■r■ a opune rezisten■■ mun■ii cari desp■r■eau aceste dou■

■■ri ■i cari formau o pozi■ie foarte bun■ pentru ap■rare?
Cauza desigur c■ n'a fost neputin■a Turcilor de a ■ine

piept Crucia■ilor; dar, neîn■elegerile din sânul Islamului

favorizeaz■ în mod deosebit pe ace■tia din urm■; era ne-

în■elegere între califul din Bagdad ■i cel din Egipt, între

Seldjucizii din Irak ■i cei din Asia.Mic■, între Turci ■i
Arabi, între reprezentan■ii autorit■■ii centrale ■i între cel
din urm■ emir turc sau arab instalat în cea mai neînsem-

nat■ cocioab■. Cei cari dispuneau de o fort■rea■■ ■i de

garnizoana sa î■i f■ceau de cap; r■sboiul civil se întinsese

pretutindeni în detrimentul propriet■■ii ■i a for■ei unite.

In momentul când fa atacat■ de Crucia■i, ■ara musulman■

era în plin■ anarhie ■i nu putu s■ se apere. Totu■i, în

Asia-Mic■, sultanul de Iconium ■i emirul Sebastei se lup-
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tar■ cu Crucia■ii ; ei ap■rar■ Siria, Antiochia care fu ase-

diat■ timp de luni întregi, Ierusalimul care fu luat cu asalt

■i unde crucea nu putu niciodat■ s■ înl■ture semiluna; nici

din Alep ■i nici din Damasc. ■i atunci revine aceea■i ches-

tiune ; dece musulmanii nu ap■raser■ marea citadel■ natu-

ral■ ce li se oferea între Cesarea ■i Antiochia ?

Pentru noi acest lucru ar fi neîn■eles dac■ n'am ■ti,
dintr'alt■ parte, c■ ei nu erau st■pâni în aceast■ ■ar■.
F■r■ îndoeal■, ■ara f■cea parte din califat; trupele musul.

mane o str■b■teau când vroiau ; încasau tribut, aveau chiar

câteva garnizoane în ■ar■. Dar, musulmanii nu erau st■.

pâni absolu■i. Prin■ii ■■rii erau Armeni cari mijlocind un

tribut, f■când serviciul militar ■i prestând alte servicii ob-

■inuser■ dela calif ■l dela sultanul din Bagdad ■i mai târziu

dela emirii învecina■i, dreptul de a tr■i liber pe p■mântu.
rile lor ; ace■ti prin■i aveau armatele lor, b■teau monede;
aveau libertatea religioas■ ■i se bucurau de cea mai mare

parte din libert■■ile feudale, printe cari ■i aceea de a se

lupta f■r■ încetare între ei ■i de a sl■bi prin desbinare în

loc de a se înt■ri prin unire.

Num■rul, repartizarea ■i puterea acestor principate
armene, din aceast■ epoc■ a primei Cruciade, nu ne sunt

prea cunoscute. Avem mai multe date despre mica Armenie
din secolul XI, de sub domina■ie bizantin■. Ea avusese de
suferit o lovitur■ foarte mare, în 1071, când imperiul grec
fusese nevoit s■ p■r■seasc■ Asia-Mic■ în mâinile Turcilor

seldjucizi. Amenin■at■ la r■s■rit ■i la miaz■-zi de musul-

manii din Mesopotamia ■i din Siria, fusese atacat■ la apus
de sultanul din Iconium care luase Antiochia în 1084; era

în neîn■elegere, la nord, cu emirul. din Sebasta care ame-

nin■a întregul lan■ de mun■i, Taurus, dela Mara■ pân■ la

Melitena. Ea rezistase câtva timp sub conducerea unui om

îndemânatec, bun general ■i priceput om politic, anume

Philaret, care luase comanda armatelor deia Tars pân■ la
Edessa ■i la Melitena ■i dela Cesarea pân■ la Anti-
ochia. Dar acestea disp■ruse curând sub loviturile sultanu-
lui Malek ■ah, dup■ care Armenii se desp■r■iser■ ■i sl■bi-
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ser■din nou, când venirea ■i stabilirea Crucia■ilor în Siria
aduse o. criz■ nou■ ■i teribil■.

Dinaceast■ criz■, Armenia e■i mic■orat■ ca întindere
dar înt■rit■ prin unire sub prin■ii dinastiei lui Ruben (Ru-
pen). ■tim, prin urmare, ceeace devine aceast■ Armenie
Mic■ de-alungul secolului XII ■i îi cuno■tem destul de bine
soarta ■i în secolul XI pân■ în anii 1090-1095. Dar, sun-

tem mult mai pu■in documenta■i asupra Armeniei în epoca

în care veni în contact, pentru prima dat■ cu Crucia■ii.
*

» a

Cunoa■tem întinderea pe care o avea în epoca aceea:

■ara ocupat■ de Armeni cuprindea mun■ii Taurus dela ma.

rea Mediteran■ pân■ la Melitena; se scobora chiar mai

spre sud de Taurus ■i se oprea la o frontier■ trasat■ dela

Antiochia la Edessa. In 1097 ■ara era ocupat■ de Armeni;
- dar care era repartizarea lor politic■ ? Iat■ ceeace ■tim în

aceast■ privin■■.
In muntele Taurus, la nord de Cilicia, se afla prin.

cipatul lui Constantin, fiul lui Ruben, acest principat, for-

mat din câteva fort■re■e situate pe valea înalt■ a râului

Sarus, în împrejurimile ora■ului Hagin de ast■zi; nu era

nici prea întins ■i nici prea puternic.
Mult mai important■ era senioria care îl învecina la

r■s■rit ■i care acoperea muntele Taurus ■i povârni■urile
dinspre sud pân■ în apropiere de Melitena ; avea ca centre

principale Raban, Kesun, Behesni, etc. Avea în epoca aceea,

ca ■ef, un Armean energic, a c■rui autoritate era bazat■

pe violen■■ ; se numea Vasil dar mai avea ■i porecla de

„Kogh" - ho■ -, din cauza loviturilor ce le executa cu

banda sa de oameni; a■a încât era cunoscut sub numele
de Kogh-Vasil.

El grupase în jurul lui pe feudalii care apar■inuser■
regilor ■i seniorilor Armeniei Mici ■i a c■ror principate
fuseser■ luate de Turci în 1071. In afar■ de aceasta, auto-

ritatea lui fusese sfin■it■ de c■tre catolicosul Basil (Bar-
segh), care r■t■cind f■r■ încetare cu poporul s■u în c■u-

tarea unui c■min unde s■ tr■iasc■ în pace, ajunsese pe

teritoriul lui Vasil ■i fusese primit de acesta. Puterea ■i
bog■■ia lui Vasil îi vor permite în curând s■ pl■teasc■



359

100.000 de dahekani (pia■tri) pentru r■scump■rarea:lui Boe-

mond, prizonierul lui Dani■mendit. ■i

In afar■ de aceste dou■ principate, cari lbrnag ade-
v■rate state mici, cuprinzând pe lâng■ fort■re■e ■i regiunea
dintre ele, se aflau ■i alte ora■e ■i fort■re■e cu popula■ie
mai mic■, conduse de ■efi autonomi, sus■inu■i de bande
înarmate pl■tite în acest scop. Turcii vedeau în ace■ti ■efi
adev■ra■i prin■i; Bizan■ul, pe de alt■ parte, continua s■-i

considere drept supu■i; îi conferea diferite demnit■■i, îi

trimetea bani ■i mercenari. Ace■ti prin■i tr■iau aproape

independen■i, având doar grija de a.■i feri cetatea de jafuri
■i autonomia ■ubred■ de robie. Se afla astfel în Melitena

un oarecare Gabriel, la Edessa unul numit Toros, în Cili-

cia unul O■in la Adana ■i unul necunoscut la Mamistra,

fra■ii Bazuni, O■in ■i Constantin în muntele învecinat

cu Antiochia ■i al■ii r■spândi■i pretutindeni la Bir pe Eu-

frat, la Gargar în nord, la Tâlguran spre r■s■rit de Edessa,
la Dzovk aproape de Karpert. In aceast■ Tar■, întocmai

ca ■i în occident, deveneai senior dac■ aveai o band■ de

oameni, îndr■zneal■ ■i un cuib inaccesibil.

Ace■ti prin■i, ca ■i solda■ii lor, nu ascultau de Turci

dar se temeau foarte mult de ei. Deoarece, sub regimul
turc, nu aveau nici o siguran■■ în ceeace privea situa■ia
lor. Cele mai solemne firmane de învestire date de calif

sau sultan nu reprezentau nici o garan■ie. Fiecare prin■

era oricând expus s■-■i piard■ suveranitatea dac■ suzera-

nul g■sea pe altul care oferea mai mult, sau s■ ■i-o vad■

luat■ pe nea■teptate, prin for■■, de vreun supus revoltat,

vreun vecin lacom sau vreun n■v■litor ambi■ios. Erau la

discre■ia tuturor surprizelor. Era regimul nedrept■■ii ■i a

violen■ei. Se va spera ca odat■ cu venirea Francilor s■ ia

sfâr■it aceast■ stare de lucruri; doarece Crucia■ii nu vor

uita s■ promit■ Armenilor o independen■■ definitiv■ res-

pingând pe Turci departe, spre est. Mai cu seam■ c■ Ar-

menii nu se îndoiau de victoria complet■ a Francilor, a

c■ror vitejie ■i putere era, cunoscut■ de mult timp în Ar-

menia Mic■.
a

% +

Armenii, de mai bine de 40 de ani, avuseser■ ocazia
s■-i vad■ printre solda■ii Bizan■ului, pe toate câmpurile de
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lupt■ din Asia. In 1054, un Francse purtase eroic la ase-

diul Mazikertului (la nord de lacul Van) de c■tre Turci,

Armeanul Philaret î■i datora în parte trupelor france,

puterea ■i autoritatea. Se aflau deasemenea Franci în 1079

în trupele feudale armene ■i printre garnizoanele castelelor

pe care Turcii erau nevoi■i s■-i respecte. Armenii ■tiiau
c■ atacul acestor occidentali este de nerespins ■i c■ ban-

dele de Turci se împr■■tie la apropirea.
■tiau deasemenea cum trebuesc m■guli■i, condu■i, st■-

pâni■i ■i în■ela■i ace■ti copii mari; subtilitatea oriental■ se

pricepea de minune s■ se serveasc■ de ei f■r■ a avea de

ce se temea. Desigur ace■tia, uni■i în num■r mare sub con-

ducerea unui ■ef, ar fi devenit periculo■i. Normanzii Hervé

■i Crispin ■inuser■ piept, în Asia-Mic■, armatelor imperiale:
Dar ei nu reu■iser■ s■-■i stabileasc■ autonomie în imperiu;
■i serviciile aduse ca mercenari fuseser■ mult mai mari

decât r■ul f■cut prin r■scoala lor.

Astfel încât Armenii, aflând de sosirea unui num■r

mare de Franci, condu■i de ■efi însemna■i, nu.i trecu deloc

prin minte c■ aceast■ expedi■ie ar putea s■-i d■uneze.

Mai cu seam■ c■ expedi■ia era sub protec■ia cerului

care vroia s■ pedepseasc■ crimele îngrozitoare f■ptuite de'
Musulmani pe P■mântul Sfânt. Cerul anun■ase aceast■

expedi■ie chiar din sec. V, printr'o profe■ie a patriarhului
Nerses, ca o expedi■ie care trebuia s■ salveze Armenia.

Pentru a o proteja, cerul d■duse celui mai nobil dintre
'

Franci, lui Godefroi de Bouillon, urma■ al lui Carol cel

Mare ■i viitor cuceritor al Ierusalimului, coroana ■i sabia

lui Vespasian.
Armenii nu b■nuir■ c■ cei mai mul■i dintre ■efii

crucia■i veneau în ■ar■ din dorin■a de a-■i crea principate
autonome. Unul dintre ei, Robert de Flandra, venise mai

de mult ■i Armenii se a■teptau ca într'o bun■ zi s■ se

înapoeze, împreun■ cu ceilal■i, în ■ara lui. Crucia■ii, în

timpul ■ederii lor în Siria, trebuiau, conform ordinelor

primite dela Pap■, jur■mintele depuse ■i promisiunilor foarte

des repetate, s■ elibereze locurile sfinte ■i popoarele cre■-

tine ale Siriei, s■ goneasc■ pe Turci ■i s■ redea libertatea

tuturor adoratorilor crucii din aceast■ regiune.
Astfel spuser■ Crucia■ii când î■i anun■ar■ sosirea. la
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doi dintre prin■ii armeni, lui Constantin, fiul lui Ruben

■i lui Kogh-Vasil.
Un punct negru era promisiunea f■cut■ de Crucia■i

împ■ratului din Constantinopol, de a.i restitui toate ■■rile
care.i apar■inuser■ odat■ ■i pe cari ei urmau s■ le ia dela

Turcii. Aceast■ perspectiv■ nu convenea deloc Armenilor

a c■ror ■ar■ f■cea parte din acelea care trebuiau s■ se re-

întoarc■ la imperiu; fiindc■ ei nu se prea împ■cau cu st■-

pânire ■i cu metodele administrative ale Bizan■ului. Dar,
avea tot timpul ca s■ vad■ cum vor fi trata■i de Greci;
principalul era s■ scape deocamdat■ de Turci; dup■ aceea

ar fi g■sit ei modul de a impune Bizan■ului un oarecare

respect fa■■ de drepturile armene. Dealtfel, pentru a atinge
acest scop, ar fi putut s■ opreasc■ câ■iva Franci în ■ar■,
oferindu-i so■ii, p■mânturi, castele, în schimbul devotamen-
tului ■i serviciului lor. ■i rezultatul ar fi fost ca dup■ în-

dep■rtarea Turcilor, s■ tr■iasc■ destul de liberi, cu ajuto-
rul occidentalilor, sub suveranitatea îndep■rtat■ ■i pu■in
sim■it■ a unui Bizan■ sl■bit ■i ■inut la respect de temu■ii
r■zboinici franci.

Armenii ajutar■ deci, cum putur■ mai bine, pe primii
Crucia■i. Ii oferir■ un ghid în persoana lui Pancrace, se.

nior armean din Ravendan, fort■rea■■ situat■ în mun■i
la nord-est de Antochia, nu departe de Aintab, povârni■u-
rile dinspre fluviul Eufrat; era fratele lui Kogh Vasil, cel

mai însemnat potentat, armean din aceast■ regiune. Acest
om c■l■uzi pe Crucia■i pân■ la hotarele orientale ale Ca.

padociei, unde întâlnir■ trupele Turcilor din Iconium ■i
din Sebasta, cari trupe fur■ respinse pân■ aproape de

Heraclea. El înso■i pe Crucia■i când ace■tia, dup■ victorie»

în loc s■ urmeze drumul care ducea direct la Tars, mer-

ser■ dealungul muntelui Taurus, spre nord.est, pân■ la Ce-

sarea: era vorba s■.■i asigure, pentru viitor, lini■tea, din

partea suveranilor turci din Iconium ■i Sebasta. Apoi ocu-

par■ unele pozi■ii pentru a st■pâni trec■torile cari duceau

spre Siria.

Dup■ aceea, Crucia■ii traversar■ muntele Taurus, prin
locuri îndep■rtate unele de altele, pentru a acoperi în ace-
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la■ timp o întindere cât mai mare a acestei regiuni acci-

dentate unde du■manul putea s■-i opreasc■. De fapt Turcul

disp■ru la apropierea lor, fiindc■ Armenii cari st■pâneau
aceste regiuni chemau pe fa■■ pe Crucia■i.

Un deta■ament urm■ drumul Cesareei din Capadocia
pân■ la Tars prin Podandos. Grosul armatei înainta pe
drumul Cesareei, spre Eufrat, prin Mara■. Apoi, în timp
ce o forma■iune înainta spre sud, dealungul lui Amanus,în
direc■ia Antiochiei, o alta trecea Eufratul ■i ocupa Edessa.

In câteva s■pt■mâni, Crucia■ii, împ■r■i■i în dou■ coloane,
ocupar■ întreaga fortifica■ie natural■ format■ de muntele

Taurus ■i de povârni■urile sale meridionale, între

-
Medite-

rana ■i Eufrat. Din partea Crucia■ilor fa o precau■iune în-

teleapt■ aceea de a.■i asigura pe lâng■ o eventual■ comu-

nica■ie cu Constantinopolul ■i o minunat■ pozi■ie de ap■-
rare, pentruc■ erau departe de orice ajutor imediat ■i aveau

pe Turci în spatele lor, în stânga lor ■i înaintea lor.

Dar, dac■ în■elepciunea acestei m■suri explic■ dece a

fost luat■ de Crucia■i, ea nu explic■ dece ocuparea acestor

regiuni a fost u■oar■, iute ■i f■r■ lupt■. ■i iat■ motivul:

Armenii cari ocupau aceste regiuni primir■ pe Crucia■i.
*

a-a

Ei primir■ pe Franci ca pe ni■te eliberatori cari „ve-

neau s■ rup■ lan■urile Cre■tinilor". Apropierea lor fu sim-

■it■ chiar dela început, foarte departe, pân■ la extremitatea

oriental■ a muntelui Taurus, pân■ la Melitena: acest ora■

era asediat de sultanul din Iconium, Kilidj Arslan, când

începu asediul Niceei de c■tre Crucia■i; ■i aceasta fu sem-

nalul mântuirii ora■ului Melitena, Kilidj Arslan gr■bindu.se
s■ se îndrepte spre amenin■area ce.i venea dinspre apus,

Apropierea Crucia■ilor determin■ deasemenea retrage-
rea general■ a micilor garnizoane turce din Taurus în

Cilicia ■i în Comagena. Astfel o serie de Armeni se v■d

elibera■i de jugul ■i de amenin■area turc■ : prin■ul Simion,
■eful unei fort■re■e între Heraclea ■i Cesareea a Capodociei;
ora■ul Plastencia, nu departe de modernul Hadjin, a c■rui

ap■rare fu încredin■at■ cavalerului Petre d'Aulps; Coxon

(modern G&k Su), în mijlocul mun■ilor „se pred■ Cre■tinilor",
cari se ref■cur■ în trei zile g■sind din abunden■■ tot ceeace
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îi trebuia. Nu se pomene■te îns■ nimic, în expunerile occi-

dentale, despre trecerea Crucia■ilor pe la prietenul lor

Constantin, fiul lui Ruben, c■ruia î■i anun■aser■ totu■i so-

sirea. Garnizoanele turce se retrag sau capituleaz■ în toat■

Cilicia, la Adana, la Tars, la Mamistra. In curând Cilicia

prime■te pe Tancred, în timp ce Baudouin de Boulogne
intr■ în câteva s■pt■mâni (oct.-nov. 1097) în toate ora■ele
din Comagena (Harim, Samosat, Sarudj, Tell Bacher, Re-

vendan), apoi în Edessa, dincolo de Eufrat. Armenii pre-

dar■ Francilor ora■ul Artah (între Antiochia ■i Alep) ■i
se spune chiar c■ ar fi predat ■i Antiochia, fiindc■ se b■-

nue■te c■ Turcul care l■s■ în mâinile lui Boemond un turn

al Antiochiei ar fi fost Armeanul renegat Firuz. In total,
înainte de 3 Iunie 1098, dup■ spusele lui Albert d'Aise,

Crucia■ii erau st■pânii întregei regiuni dintre Antiochia ■i
Melitena ; trebue s■ în■elegem c■ ei fuseser■ primi■i în ce-

t■■ile din cari Turcii se retr■seser■.

Aceast■ primire era f■cut■ de c■tre Armeni cari c■u-

tar■ s■ atrag■ în fiecare ora■, câte un deta■ament franc,
oricât de slab, în semn de eliberare de jugul turcesc ■i
pentru a-■i asigura paza. Astfel, cei 80 sau 100 de cavaleri,
cari înso■eau pe Baudouin de Boulogne,.se r■spândir■ în

curând, având sub comanda lor câte un grup de Franci,în
toat■ Siria de nord. Aceast■ regiune era totu■i destul de

întins■, în form■ de trapez, având laturile lungi de cel

pu■in 100 km. Este evident c■ ace■ti câ■iva Franci nu cu-

ceriser■ ■ara în care intraser■; ei fuseser■ atra■i, primi■i
■i s■rb■tori■i; ei erau considera■i doar ca o avant.gard■ a

unor trupe mai numeroase cari ar fi urmat s■ soseasc■ în

curând ■i pe care Armenii erau preg■ti■i s■ le s■rb■toreasc■

■i s■ le reconforteze ca ■i pe ei.

Fiindc■ Armenii au reaprovizionat din plin pe Cru.

cia■i. Mult mai târziu, în 1584, papa Grigorie XIII explica
întemeierea unui colegiu armean în Roma prin amintirea

serviciilor aduse de Armeni Crucia■ilor: „Ei i-au procurat
oameni, cai, arme, alimente, sfaturi, sprijin ■i ajutoare de

tot felul". Se pomene■te în mod special de câ■iva prin■i
Armeni: Constantin, Bazuni, O■in, Kogh Vasil, Abirad,
cari au procurat Crucia■ilor alimente ■i înt■riri materiale.
De fapt, ace■ti prin■i sunt conduc■torii ora■elor armene
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întâlnite de Crucia■i în drumul lor lung ■i greu dela Cesa-

rea a Capadociei pân■ în Antiochia. Dac■ Crucia■ii n'au

men■ionat decât ajutorul primit la Coxon ■i la Mara■ tre-

bue totu■i s■ consider■m ca un fapt sigur c■ ei l'au primit
dealungul întregului parcurs. Ei lau primit ■i în Comagena
■i pe înaltul platou dintre Taurus ■i Alep; ei Vau mai

primit, mai cu seam■, în timpul asediului Antiochiei. Dac■

cu tot ajutorul primit dela Armeni, Crucia■ii au mai suferit
de foamete, se poate spune c■ f■r■ concursul lor, ar fi

murit de mizerie înainte de a se fi stabilit în ■ar■.
Armenii, în delirul lor a fixa lâng■ ei folositoarele ■i

formidabilele ajutoare ce-i veneau din occident, au f■cut

■i mai mult: ■i-au dat în c■s■torie fiicele, dotate din plin
cu bani ■i p■mânturi. Chiar dela sosirea Crucia■ilor, spre

sfâr■itul anului 1097 ■i începutul lui 1098, Baudouin de

Boulogne a luat în c■s■torie pe Arda, fiica lui Taphnuz,
fratele lui Constantin, st■pân pe puternice fort■re■e din

mun■ii Taurus. V■rul s■u Baudouin de Bourg, a luat în

c■s■torie pe Marcilla sau Morphea,fiica lui Gabriel, senior

.de Melitena ; ■i ■i-a dat în c■s■t■rie pe sora sa lui Leon

Rubinianul. Mai târziu Jocelin I se c■s■tori cu o fiic■ de

.a lui Constantin, fiul lui Ruben. Prin aceste c■s■torii,

prin■ii armeni vroiau s■.■i asigure în mod definitiv servi-

ciile ■i devotamentul Crucia■ilor cari veniser■ pân■ la ei.

i
& *

Crucia■ii primir■, la început, avansurile f■cute de

Armenif■r■ îns■ a preciza natura ■i întinderea obliga■iilor
ce ■i le contractau fa■■ de ei. Armenii îi chemau pentru a

avea lâng■ ei un grup de ap■r■tori sperând c■ în curând

vor veni ■i al■ii s■-i înt■reasc■. ■i Crucia■ii alergau la acest

apel ca la porunc■ ; ei veneau cât puteau mai repede pen-

truc■ era vorba s■-■i înt■reasc■ camarazii în cuceriri, pen-

truc■ locul ocupat de un cruciat era considerat ca fiind

cucerit de el ■i era respectat de ceilal■i crucia■i. Astfel

încât avu loc, între ■efii crucia■i, o adev■rat■ întrecere

c■tre locurile r■mase libere. Indat■ ce o fort■rea■■ î■i des-
chidea poarta, Cruciatul intra f■r■ a avea grija de a-■i pre-

ciza pentru momentrolul ce urma s■.l joace; principalul
era pentru el s■ intre în fort■rea■■ ■i s■-■i arboreze steagul
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pentru a ar■ta celorlal■i Crucia■i c■ a luat.o în st■pânire.
Iat■ dece Baudouin de Boulogne, de exemplu, putu

s■ ocupe atât de repede ■i cu a■a de pu■ini oameni toat■

regiunea dintre Amanus ■i Edessa. Dar, din aceea■i pricin■,
Flamanzii ■i Normanzii, d■dur■ Armenilor din Cilicia specta-
colul rivalit■■ii dintre ei, pentru satisfacerea poftelor lor:

la Tars ■i apoi la Mamistra, Baudouin de Boulogne ■i Nor-

mandul Tancred erau aproape s■ se încaere pentru a de.

cide cine va r■mâne în aceste ora■e.

Pe de o parte aceast■ întrecere între Crucia■i pentru

ocuparea ■■rii ■i pe de alt■ parte dorin■a fiec■rui ■ef ar-

mean de a atrage pe Franci în fort■rea■a lui, avur■ ca

rezultat ocuparea fort■re■elor de c■tre Crucia■i. Acela cari

sc■paser■ de ocupa■ie se în■eleser■ totu■i cu ■efii crucia■i,
din alte fort■re■e, pentru ap■rarea lor ; iar Crucia■ii v■zur■

în aceast■ în■elegere un act de supunere al Armenilor su-

veranit■■ii lor. Rezult■ de aici c■ în curând toat■ Arme-

nia fu în st■pânirea Francilor, deoarece o parte din ■ar■
era sub suveranitatea lor iar cealalt■ parte era în mâinile

lor, ocupat■ prietene■te, dar în care ei în■elegeau s■ se

considere mai degrab■ st■pâni decât colaboratori.

%

se k

In curând Armenii î■i d■dur■ seama c■, primind în

Tar■ pe Franci ca pe ni■te ap■r■tori în solda lor, f■cuser■

o mare gre■eal■ ; ei far■ curând ■i într'un mod foarte crud,

desam■gi■i. Crucia■ii se purtar■ în Armenia ca într'o ■ar■
cucerit■. In scurt timp înl■turar■, aproape pretutindeni, pe

prin■ii armeni cari îi chemaser■ sau îi primiser■.
Prima victim■, a c■rui soart■ este mai bine cunoscut■

în istorie, fa Toros din Edessa,. Câteva s■pt■mâni fur■ de

ajuns pentruafi înl■turat; el chemase pe Boudouin de Bou.

logne crezând c■-l angajeaz■ în serviciul s■u; dar trebui,
chiar din momentulsosirii, s■-■i împart■ puterea cu el;
apoi, avu loc, pe nea■teptate, o r■scoal■ care se sfâr■i prin
moartea lui ■i prin succesiunea la conducere a lui Baudou-
in. Apoi, seniorii din platoul Siriei de nord fur■ constrân■i
la o strict■ supunere. Fer, senior de Tell Bacher fu tratat

■i mai r■u ■i disp■ru curând. Nicoqem, vecinul s■u, avu

aceea■i soart■. ■i chiar Pancrace, care adusese atâtea ser-



366

vicii Crucia■ilor, fa asediat, prins ■i constrâns prin chinuri

s■ renun■e la locurile ce le avea în st■pânire, deoarece el

ocupa pe platoul Siriei un loc foarte important, la încru.

ci■area drumurilor Antiochia-Edessa ■i Mara■-Alep.
Intre timp, Boemond, care st■pânea Antiochia, se im-

punea, în a doua jum■tate a anului 1098, ca un suveran

foarte activ, ora■elor ■i seniorilor Ciliciei: Tars, Adana,

Manmistra, Anavarz. In 1104 el mai lu■ în st■pânire Abla-

sta ■i regiunea Djihan; într'un cuvânt, înalta vale a Py-

ramului, la nord de Mara■. Acest ora■ din urm■, la por■ile
c■ruia Boemond fusese învias în Iunie 1100, fusese ocupat
de Jocelin pentru Baudouin du

-
Bourg, care alung■ pe

Tatul „prin■ul prin■ilor care guverna pentru Romani", ■i
care renun■■ la lupte aproape zilnice ■i se retrase la Con-

stantinopol. »

Apoi, Baudouin de Bourg, conte d'Edessa, lu■ în st■-

pânire regiunea situat■ la poalele muntelui Taurus, dealungul
Eufratului, cu ora■ul Bir unde Abelgharib, care putea

înarma 1000 de oameni rezist■ timp de un an înainte de a

se retrage în Auazarba la Toros Rubenianul (1117) ■i cu

Samosat unde st■pânea Constantin de Gargar care fu

închis ■i muri.

Curând Militena î■i pierdu seniorul armean Gabriel,
care trebue s■ se fi c■it mult c■ crezuse c■.■i asigur■ un

sprijin neclintit dându.■i fiica în c■s■torie lui Baudouin
du Bourg. Pentruc■ acest Baudouin începu prin a-i stoarce

câ■i mai mul■i bani posibil ■i apoi se debaras■ de el (18
sept. 1101), dându-l pe mâna emirului Dani■mendit din

Sebasta. Mai înainte, acela■ emir, luase (prizonier) pe Boe-

mond poate în în■elegere cu Gabriel.

In sfâr■it principatul armean al lui Kogh Vasi:, din

Comagene, c■zu la rândul s■u. Deja Kogh Vasil, pentruc■

fusese fidel lui Boemond (1098), avusese de suferit din

partea Crucia■ilor din nord condu■i de Godefroi de Bouil-

lon în persoan■. Apoi, alian■a sa cu Baudouin du Bourg
atr■sese du■m■nie lui Tancred, vicarul-Antiochiei, care

atac■ pe rând Raban ■i Kesun. Dup■ moartea lui Kogh
Vasil, v■duva sa ■i nepotul s■u succesor Vasil Dâgha
(Vasil copilul) nu putur■ ■ine piept Crucia■ilor ; cu tot

apelul f■cut Turcului Bursuk, fur■ nevoi■i s■ cedeze.
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Vasil Dâgha fu predat, de c■tre ruda sa Toros, Crucia■ilor
■i fu torturat pân■ î■i g■si refugiu la Constantinopol îm-

preun■ cu nobilii s■i. Odat■ cu el fa învins ■i principalul
s■u ap■r■tor Kurtikios care-■i pierdu fort■rea■a „Castelul
Romanilor" de pe Eufrat.

Nu cunoa■tem în am■nunte aceste spolia■iuni; dar

■tim c■ ele fur■ numeroase, fur■ exercitate asupra celui

mai mic senior care poseda o fort■rea■■; spolia■iuni înso-

■ite de închisoare ■i torturi: ochi sco■i, mâini ■i nasuri

t■iate, b■rba■i tra■i în ■eap■. Desigur c■ nu pentru aseme-

nea fapte veniser■ Crucia■ii în Siria.

Este de remarcat c■ Armenilor nu.i fu deloc mai u■or

s■ manevreze, fâr■ s■-■i d■uneze, între ■efii Franci, rivali,
decât alt■dat■ între ■efii musulmani. Intre grupul Baudouin-

Godefroi ■i Boemond era o neîn■elegere care f■cu victime

pe Pancrace, pe Kogh Vasil ■i aduse dup■ sine c■s■toria

Ardei Rupenide cu Baudouin. Intre Tancred ■i Boemundfu

disputat■ Cilicia ■i locuitorii suferir■ din aceast■ cauz■ în

mai multe rânduri.

Principalul autor al ruinei dinastiilor armene fu Bau-

douin du Bourg. R■mâne de v■zut dac■ era o politic■ în-

■eleapt■ din partea unui Franc stabilit la Edessa, aceea

de a ocupa ca st■pân toate fort■re■ele care înconjurau
Edessa la nord-vest, într'un vast arc de cerc.

El st■pâni dela Alep la Gargar ■i dela Tâlguran (la
r■s■rit de Edessa) la Mara■; el comand■ la Edessa, la Ma-

ra■ ■i în Tara lui Kogh Vasil-

To■i prin■ii, astfel isgoni■i, merg împreun■ cu suitele
lor de nobili, la Constantinopol ■i nu la Rubenieni; sau, cel

pu■in, nu r■mân la ei. Dece ? Deoarece, în 1117, Rubeni-
enii sunt singuri prin■i armeni din Siria de Sus cari sub-

sista; dar ei subsist■ bine ■i ei vor mai vie■ui mult timp.
Ei au motivele lor, pe cari noi nu le p■trundem prea bine,
de a nu-■i primi compatrio■ii fugari.

In 1117, nu mai r■m■sese dintre autonomiile armene,

cari primiser■ pe Crucia■i în 1097, decât aceea a Rubeni-
ienilor ; motivul este c■ ei erau în termeni r■i cu Grecii,
erau puternici ■i inaccesibili; în 1104-1108, Toros pusese
mâna pe o parte a Ciliciei grece■ti ■i Crucia■ii aveau ne.

voe de ei împotriva compatrio■ilor lor: în 1115 Toros sau
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fratele s■u Leon ajutase Antiochia ■i pe Baudouin du

Bourg s■ omoare pe Vasil Dâgha ■i pe micii prin■ii ar-

meni; ■i însfâr■it pentruc■ sunt de folos împotriva Turci.
lor ; împotriva lor, în 1118, Leon aduce mari servicii la
Antiochia. Dar Crucia■ii nu împinser■ respectul fa■■ de
puterea lor pân■ într'acolo încât s'o menajeze când crezur■

c■ se pot dispensa de ea ■i Baudouin de Boulogne, devenit

rege al Ierusalimului, î■i p■r■si so■ia armeanc■ pentru bo-

gata Adelaide a Siciliei.

B

* %

Francii nu se mul■umir■ s■ suprime, în mare. parte,
pe prin■i ■i feudalii armeni. In domeniile dobândite prin
for■■ începur■ s■ constrâng■ popula■ia armean■ în credin■a
■i tradi■iile

-
sale religioase. Latinii repetar■ cu Armenii

gre■eala f■cut■ de Greci; ei vroir■ s■-i aduc■ la credin■a
lor. Aceasta a fost gre■eala care împinse pe Armenila ne-

încredere, f■■■rnicie ■i ur■.

Totu■i, persecu■ia latin■, f■r■ îndoeal■ nu a■a de vio-

lent■ ca cea greac■, fu mai pu■in odioas■ Armenilor.

Propunerea Latinilor, pentru unitatea religioas■ în

Orient este afirmat■ l■murit în scrisoarea adresat■ de

Crucia■i c■tre Papa Urban I, din 11 sept. 1098. „Noi
n'am putut dobor? singuri ereticii Greci ■i Armeni, Sirieni

■i Iacobi■i: tu îi vei st■rpi ■i vei distruge prin autoritatea

ta ■i prin for■a noastr■, toate ereziile, oricare ar fi ele".

Cucerirea politic■ fu deci înso■it■ de o domina■ie re-

ligioas■ cel pu■in temporal■. Armenii se a■teptaser■ la o

adev■rat■ toleran■■ religioas■ din partea Latinilor; tole-

ran■■ pe care ace■tia dealtfel o anun■aser■ : „Francii, dup■

ce traversaser■ marea, promiser■ c■ dac■ îi va fi dat s■

intre în Ierusalim vor tr■i în pace cu toate confesiunile

cre■tine ■i vor d■rui biserici ■i mân■stiri tuturor na■iunilor
cari recunosc pe Christos". Îns■, în loc de aceasta, Francii

avur■ în curând patriarhiile lor la Antiochia ■i la Ierusalim ;

mitropoli■i la Tars, Mopsuest, Edessa, Dolichea, Apomea;
episcopi în toate celelalte ora■e ; mân■stiri aproape pretu-
tindeni ; ■i culmea oroarei pentru Armeni, femei în serviciul

religios în multe din aceste case. ■i dac■ acest lucru ar fi

avut loc numai în funda■iile ■i edificiile lor! Dar ei le s■-
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vâr■eau în a■ez■mintele cre■tinilor orientali, Armeni ■i
Sirieni, c■rora îi luau total sau în parte localurile ■i veni-

turile împreun■ cu dijma. Odat■ se întâmpl■ chiar ca clerul

latin, pentruic■ nu poate s■ renun■e la dijm■, s■ privezé
pe regele Amaury al Ierusalimului de un ajutor de 30.000

de oameni.
°

Nici m■carsfintele moa■te nu r■m■seser■ net■g■duite
în st■pânirea Armenilor, cari nu- întârziar■ de a protesta.
Astfel sf. Lance descoperit■ de Franci în biserica Sf. Petru

din Antiochia, nu era dup■ cum

-
pretinser■ Latinii aceea

care str■punsese trupul Domnului ■i care era în st■pânirea
Armenilor; ci era o alt■ lance, f■r■ îndoeal■ destul de ve-

nerabil■ dar, totu■i, mult mai pu■in pre■ioas■.
Dup■ aceeaclerul latin începu s■ restaureze edlfîcnle,

s■ refac■ mai ales picturile bisericilor din Antiochia stricate

de Turci; aceasta nu fu îns■ o desp■gubire suficient■ pen:
tru clericii armeni cari pierduser■ cea mai maré parte din

cl■dirile ■i bunurile lor.
i

'

Ei mai avur■ de suportat brutalit■■ile ■i violen■ele
lor. Arhiepiscopul armean din Edessa fu amenin■at de mai

multe ori. La Ablasta popula■ia se revolt■ la vederea per.

secu■iilor îndurate de clericii s■i; „preo■ii fur■ arunca■i în

închisoare, altarele ■i baptisterele fur■ sf■râmate ■i dis-

truse, rug■ciunile fur■ oprite. Preo■ii devenir■ un obiect

de dispre■. Aceste nenorociri fur■ opera na■iunii france".

i
w w

Poporul armean-nu fu tratat mai bine ca preo■ii s■i;
Armenii acuzar■ pe cavalerii franci de a fi l■sat uneori, în

luptele: din cari ace■ti cavaleri se retr■geau cu u■urin■■,
ca infanteria armean■ s■ fie masacrat■ de musulmani. Poate

c■ fur■ ■i cazuri de for■■ major■ ■i nu voin■a de a sacri-

fica pe Armeni. Dar, este de net■g■duit c■ popiila■ia avu

de îndurat în dese împrejur■ri tratamente rele ■i nejustifi-
cate. Se pomenesc de violen■e, torturi, masacre ■i mai cu

seam■ de spolia■iuni. Popula■ia din Ablasta pieri astfel în

1105 ■i cea din Sarudj în 1101. La Edessa scenele de aceast■

natur■ fur■ atât de numeroase începând dela sfâr■itul anu-

lui 1098, încât Mihail Sirianul î■i rezum■ impresia asupra

lor în ace■ti termeni: „sub scurta domina■ie a Francilor,
23
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Edessa fu scufundat■ în tot felul de nenorociri ■i deveni
un obiect de doliu pentru copii Sionului".

Ne putem închipui c■ autorii armeni nu au t■cut la
vederea acestor nenorociri: ei ne-au transmis un adev■rat
rechizitoriu împotriva Crucia■ilor, aceast■ „na■iune cu în.

f■■i■are hidoas■", cu „inima înclinat■ spre rele", care „a

venit la noi cer■ind"; „ea a ruinat întregul ■inut prin l■co-

mie, r■utate ■i în■el■torie. Francii au realizat profe■ia lui

Daniel, c■ un animal monstruos - adic■ Francii, - va

sfâ■ia, va rupe în buc■■i, va c■lca în picioare resturile sc■-

pate de furia animalelor precedente (Greci, Arabi ■i Turci)".
„Ei au desl■n■uit exterminarea, ruina, moartea, masacrele

■i toate nenorocirile".

Printre am■nunte ni se spune c■ „Baudouin ds Bourg
ar fi fost demn de toate elogiile dac■ n'ar fi fost l■comia

sa de pune mâna pe bog■■iiile altuia ■i de a le îngr■m■di
din dragoste foarte mare pentru bani ■i dac■ n'ar fi fost

lipsa sa de generozitate". „Baudouin de Boulogne cump■r■
coroana lui Godefroi dup■ ce cauzase popula■iei din Edessa
tot felul de sup■r■ri ■i îi storsese sume de bani".. Baudo-

uin din Mara■ ar fi fost perfect f■r■ violen■ele ■i jafurile
sale ■i Jocelin din Edessa f■r■ cruzimile sale; deasemenea

Richard du Principat.
la

* *

Deaceea Dumnezeu pedepsi pe Latini: prin■ul Boe-
mondfa prins de musulmani chiar din anul 1101, „o pe-

deaps■ meritat■ pentru p■catele lor". Al■ii pieir■ în mas■,
mai cu seam■ la Ablasta în timpul unui cutremur din 1114

care nu devast■ decât ■inuturile ocupate de Franci.
Pentru a se ap■ra împotriva Crucia■ilor, Armenii î■i

reg■sir■ oarecare simpatie fa■■ de Greci; ei se declarar■

din nou sub st■pânirea împ■ratului numindu.l „împ■ratul
nostru"; ei se considerar■ drept supu■i ■i vasali. Ei puteau
face acest lucru cu atât mai mult c■ Francii promiseser■
lui Alexis s■-i „înapoeze toate provinciile care apar■inu-
ser■ Grecilor ■i pe cari le-ar fi luat în st■pânire" ■i ■ara
Armenilor f■cea parte din aceste provincii.

Armenii nu se ■inur■ de jeluiri, jur■minte ■i promisi-
uni; ei trecur■ la fapte. In 1104. când Baudouin fu prins,
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când Tancred ■i Boemond erau în neîn■elegere, indigenii
se r■svr■tir■. „Cilicieni, Sirieni ■i Fenicieni, adic■ acei cari
erau deja cuceri■i ca ■i acei cari urmau s■ fie cuceri■i, fur■
în mare s■rb■toare; ultimii nu mai aveau de ce se teme

iar primii scuturar■ jugul - Tars, Adana ■i Mamistra se

d■dur■ Grecilor cari reap■rur■ în fa■a Laodicei". ■i ■tim
c■ Armenii isgoni■i de Crucia■i apucar■ în num■r mare,

drumul Bizan■ului.
Mul■i Armeni se adresar■ celui mai apropiat aliat,

care putea interveni cel mai repede, adic■ Turcilor. li che-

mar■ în ajutor împotriva Francilor la. Ablasta, la Sarudj,
la Artah ■i chiar la Edessa.

Se b■nue■te chiar c■ prinderea lui Boemond de c■tre

emirul Dani■mendit ar fi fost pus la cale de c■tre Gabriel

din Melitena. Iar Armenii p■trunzând din nou în bisericile

pe cari i le luaser■ Latinii uitau pentru moment c■ nu

trebue s■ se bizue deloc pe durata ■i statornicia bunelor

dispozi■ii ale Turcilor fa■■ de ei.

Ultima ■i cea mai teribil■ r■sbunare împotriva Fran-
cilor fu c■ so■iile lor armence ori nu-i d■dur■ copii - Cru-

cia■ii nu avur■ în orient familiile acelea numeroase din

Occident ■i aceasta fu una din cauzele pierderii lor, lipsa
de ■efi ereditari - ori, dac■ îi d■dur■ copii, fur■ fete ■i
ni■te fete teribile: Melisanda regin■ a Ierusalimului ■i
Alice prin■es■ de Antiochia, ficele lui Baudouin de Bourg,
erau prin mama lor armence, nepoate de.ale lui Gabriel
din Melitena ; ele turburar■ regatul prin intrigile lor. Una
avu o istorie urât■ cu contele de Iaffa; apoi unelti cu Rai.
mond din Antiochia înainte de a se r■sboi cu fiul s■u Bau-
douin III. A doua se în■elese cu to■i du■manii ■i cu Tur-

cii împotriva p■rintelui s■u; apoi se luptar■ cu regele
Foulques.

Peste tot, Armenii cari primiser■ pe Franci în 1098

în procesiune, în cântece de bucurie ■i cu atâtea speran■e,
se gândir■ curând ca Armenii din Ablasta cari în 1103, cu

ocazia r■scoalei spuseser■ ■efului franc; „Dute la poporul
t■u". In câteva luni Francii cari aveau atâta nevoe de a-

jutorul Armenilor pentru succesul ■i durata stabilirii lor

■i-l înstr■inar■ complect. Armenii, la început alia■i entu-
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zia■ti fa■■de noii sosi■i, fur■ curând du■manii lor înver.
■una■i.

s
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Totu■i, între Armeni-■i Crucia■i nu avur■. loc numai

ostilit■■i,Deseori'ei se învoir■ s■ tr■iasc■ unul lâng■ altul

aducându.■i servicii reciproce. Deseori via■a de toate zilele
impuse o colaborare obligatorie acestor vecini cari nu se

iubiau dar trebuiau s■ ■in■ seama de existen■a lor comun■.

Pe unii. Armeni Francii îi menajar■ pentruc■ ace■tia
erau destul de puternici ca s■ se apere ■i pentruc■ aveau

nevoe de ei. Aceasta fu, pentru câtva timp, cazul lui. Kogh
Vasil ■i deasemenea a prin■ilor Rubenizi cari reu■ir■ s■

supra-vie■uiasc■ domina■iei france în Taurus ■i în Cilicia.
Dac■ Crucia■ii instalar■ aproape pretutindeni clerul

latin, ei nu împinser■ intoleran■a pân■ acolo încât s■ ur-

m■reasc■ sistematic pe cel armean. Catolicosul Grigore II,
fu tratat bine la Ierusalim ■i la Antiochia, el putu s■ stea

în siguran■■ la Arek, în muntele Negru, nu departe de

Antiochia. Colegul s■u din Ani, catolicosul Basil (Barsegh),
fu primit bine în 1103 la Edessa. Deasemenea Latinii nu

c■utar■ ceart■ Armenilor în 1101 când Pa■tele celor dou■

confesiuni nu coincise. Este adev■rat c■ Armenii avur■ cu

aceast■ ocazie o mare satisfac■ie: focul sfânt nu se aprinse
decât dup■ ce Latinii „înapoiar■ bunurile (m■n■stirile con-

fiscate), tuturor na■ionalit■■ilor [din Orient] ■i gonir■ pe
femei din m■n■stiri". Se întâmpl■ chiar ca clerul armean

s■ lucreze în în■elegere cu Francii în interesul comun al

celor dou■ na■iuni. Astfel, clericii armeni ajutar■ pe Franci
s■ g■seasc■ pretexte pentru a ataca pe prin■ii Pancrace ■i
Kogh Vasil, crezând c■ lucreaz■ în interesul ordinei ■i si-

guran■ei în aceste regiuni.
_

Francii cerur■, chiar din momentul instal■rii lor, aju-
tor militar dela Armeni. Acest ajutor îi fu dat din plin,
împotriva Turcilor, la Marrat-an.Noman, Rakka, Haran,
Azaz, etc., ■i împotriva altor Franci în luptele care avur■

loc între Crucia■i, mai cu seam■ între Boemond ■ip■rin■ii
normanzi din familia sa de o parte ■i p■rin■ii înrudi■i cu

Godefroi de Bouillon ■i cu casa de Boulogne de alta.

Armenii, cari ajutar■ astfel pe Crucia■i, fur■ câteodat■
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în niim■r destul de mare, de 4 pân■ la 500 cavaleri ■i pân■

la 10.000 înfanteri■ti. Ajutorul lor era foarte pre■uit de

Crucia■i, spun istoricii armeni, din cauza vitejiei lor, a cu-

noa■terii locurilor ■i a îndemân■rii în mânuirea armelor de
r■sboiu ■i în conducerea asediilor.

Dac■ KoghVasil pl■ti în parte emirului Dani■mendit,
pre■ul de r■scump■rare al lui Boemond, nu.] f■cu atât din
devotament ■i din fidelitate, cât poate din dorin■a de a face
s■ înceteze în Autochia regen■a lui Tancred, care.i era odi-
oas■. Dar cei 15 Armeni, cari merser■ la Karpert în 1124

ca s■ încerce eliberarea lui Baudouin II ■i a lui Jocelin,
din mijlocul garnizoanei turce, nu.■i riscar■ astfel via■a de-
cât dintr'un devotament absolut fa■■ de ace■ti prin■i.

Pân■ la urm■ ■efii franci în■eleser■ tot folosul ce.l

puteau trage de pe urma supu■ilor sau alia■ilor armeni;
se apropiar■ de ei; se silir■ s■-i în■eleag■ ■i s■-i câ■tige.
Baudouin de Boulogne î■i orientaliz■ costumul ■i obiceiu-
rile. Richard du Principat ■i Tancred vorbir■ limbi siriene.

Baudouin din Mara■ ■i Jocelin II avur■ un duhovnic ar-

mean ■i vorbir■ limba armean■. Astfel încât nu e de mi-

rare c■ împ■ratul Alexis se temu de o în■elegere între La.
tini ■i Armeni împotriva lui; erau destule fapte care s■

justifice temerile sale.

Aceste leg■turi prietene■ti între Crucia■i ■i Armeni
au luat ele forma obi■nuit■ în occidentul medieval? Cu
alte cuvinte, prin■ii Armeni au devenit vasali Francilor?
F■r■ îndoeal■, Francii îti considerau drept vasali, ceeace

Vau ■i spus de multe ori la adresa prin■ilor Rubenizi, Kogh
Vasil, prin■ilor din Lambron■i a altor seniori de o însemn■-

tate mai mare sau mai mic■. Armenii, pe de alt■ parte, în

însemn■rile pe care le-au l■sat, spun c■ desceden■ii lui

Ruben ar fi primit din partea Crucia■ilor titluri de baroni,
con■i ■i marchizi ■i constat■ c■ regele Baudouin II ar fi

domnit aproape în toat■ Armenia. Dar nu ne vom în■ela
deloc b■nuind c■ feudalii armeni n'au fost niciodat■ în

inima ■i în con■tiin■a lor lega■i de Crucia■i atât de strâns

cum credeau ace■tia din urm■ cu mentalitatea lor din Oc-
cident.
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Dealtfel, în raporturile dintre aceste dou■ popoare
atât de diferite prin obiceiuri, prin civiliza■ie ■i prin limb■,
echivocurile fur■ foarte dese - ele erau pricinuite fie de

bun■ voe, fie din ignoran■■, fie de diferite fapte contradic-
torii: noi am relevat, între Franci ■i Armeni, ac■iuni cari

dovedesc o ur■ înver■unat■ ■i o neîn■elegere complect■ ■i
în acela■ timp i-am v■zut în■elegându.se, respectându.se ■i
colaborând în bun■ în■elegere.

Astfel încât s'a putut spune despre Franci ■i Armeni

ori c■ s'au în■eles, ori c■ dimpotriv■ niciodat■ nu s'au

putut împ■ca, dup■ cum s'a ■inut seam■ de unele sau de

celelalte fapte.
Dar, dac■ consideri un ansamblu suficient de fapte,

punând la un loc, a■a cum am f■cut noi, acele fapte care

dovedesc colaborarea dintre Franci ■i Armeni ■i acelea

care-i arat■ r■scula■i unii împotriva altora, vedem c■ Ar-

menii din Taurus au fost asupri■i ■i înt■râta■i de Crucia■i.
Se poate afirma c■ printre cauzele nereu■itei Cruciadelor
trebue pus în primul rând l■comia prea pu■in inteligent■
a ■efilor, l■comie care.i f■cu s■ considere ca învin■i ■i apoi
ca r■svr■ti■i ni■te oameni a c■ror alian■■ îi condusese la un

prim succes c■ruia i.ar fi putut asigura ■i durata.
Rezultatul fu c■ Cruciadele nu reu■ir■, Francii disp■-

rur■ din Siria, în timp ce independen■a armean■, de■i sl■-

bit■ foarte mult din cauza lor, supravie■ui timp îndelungat
în Taurus, unde un sâmbure armean se p■str■ într'o liber-

tate relativ■ pân■ la recentele evenimente ale r■sboiului

mondial.
J. LAURENT

Decan al facult■■ii de litere din Nancy



SPANIA ■I ARMENIA

Spania, ■ara aceasta religioas■, celebr■ în rândul ■■ri-
lor catolice prin misticismul ■i cavalerismul s■u religios,
intr■ în timpul Cruciadelor în rela■ii cu Orientul ■i cu Ar-

menii, a■a cum f■c■ser■ numeroase na■iuni occidentale.
Printre na■iunile cari au luat parte la Cruciade, Spaniolii
formau un num■r destul de mare ■i cuno■teau din istorie

rela■iile Crucia■ilor cu dinastia Armean■ Rubinian■ din

Cilicia.

Incepând dela aceast■ dat■, Spaniolii au frecventat

Orientul. In rândul cor■biilor venite din ora■ele meditera-

niene spre porturile regatului armean din Cilicia, se nu-

m■rau ■i cor■bii comerciale spaniole, mai ales din Barce-

lona, Majorca, Sevilla, a■a cum se aminte■te în Consolato

del Mare. Mai cu seam■ este de notat faptul c■ în 1293

Catalonezii se bucurau de privilegii comerciale adic■ sem-

naser■ un tratat comercial cu regatul armean al Ciliciei

al c■rui port Aias (Lajazzo, ast■zi Yumurtalik) era pe vre-

mea aceea unul din cele mai importante porturi orientale

unde Vene■ia ■i Genova î■i aveau ambasadorii.

Chiar pân■ la data aceea când regele Aragonuluia cerut

■i a primit drepturi egale cu acele ale Vene■ienilor ■i Geno-

vezilor, Spaniolii frecventau Cilicia; dar se pare c■ n'aveau

acolo reprezentant propriu, cum au avut dup■ 1293 când

un tratat fu încheiat între regele Iacob al II-lea al Arago"
nului (1291-1327) ■i regele Hetum al II-lea al Armenilor

(1289-1297) !).

1) In ce pri■leqte leg■turile între Catalonia ■i Armenia în timpullui

Iacob II, regele Aragonului (1291-1327), vezi articolul d-lui prof. Cons-

tantin Marinescu, in revista „Ani", AnulII, vol. II, p. 53-58 ■i vol.III,
p. 39-45.
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P■rintele Ali■an!) aduce drept m■rturie pentru aceasta

un document diplomatic, semnat în re■edin■a ambasadoru-

lui genovez, de c■tre preotul spaniol Petru Iohan, care

pare a fi o persoan■ stabilit■ la Aias ■i nicidecum un tre-

c■tor oarecare.

Dup■ semnarea tratatului din 1293, se pare c■ regele
Aragonului, prev■z■tor pentru ap■rarea ■i desvoltarea le-

g■turilor comerciale, a continuat s■ p■streze bune rela■iuni
cu urma■ii lui Hetum al II.lea. Astfel, el intre■ine rela■iuni
de prietenie cu regele O■in al Ciliciei (1308-1320) c■ruia

în 1319, în urma dorin■ei sale, îi trimite prin consulul s■u

■ase cai ■i patru iepe ■i în 1320 îns■ doi cai exportul c■-

rora fu aprobat în mod excep■ional de regele Iacob, a■a

cum se poate vedea în cele dou■ documente p■strate în bi.

bliotea ora■ului Barcelona ?).
Deasemenea mai sunt p■strate alte acte r■mase dela

acela■ rege din care se poate deduce c■ exista mult■ inti-

mitate ■i prietenie între cei doi suverani precum ■i rela-

■iuni diplomatice *). Pentru o biseric■ pe care o construise,
Iacob al II-lea cere regelui Hetum o parte din corpul fe-

cioarei Thecla, una din primele martire ale cre■tinismului,
martirizat■ în ora■ul Seleucia din Isavria, corpul c■reia se

g■sea în regatul lui O■in *).
Cu acest scop vine un trimis special, Simon Zalzeti

împreun■ cu doi preo■i, pentru transportarea moa■telor.
Am în■elege mai bine prietenia dintre Iacob al II-lea

■i O■in dac■ am considera faptul c■ acesta din urm■ a fost

unul din acei regi ai Armeniei care, cu n■dejdea unui aju-
tor din Europa,a ar■tat inclina■ii spre spiritul latin ■i dup■

moartea primei sale so■ii, Isabela, s'a c■s■torit cu Iohanna-

Irena, fiica principelui Filip al Tarentului.

Aceste rela■iuni de prietenie, mai ales într'o epoc■ în

care regii armeni a■teptau cu naivitate ajutor din partea
Papei ■i a Occidentului cre■tin pentru ap■rarea regatului

1) P■r, Ali■■n : Sissouan, p. 363.

2) Revista „Banaser", 1905, p. 68 ■i 73-74.

3) Idem, p. 71.

4) Prof. C, Marinescu: „Regele O■in al Armeniei trimite moa■tele
Sf-tei Thecla Catedralei din Taragon", în „Ani", anul II, vol, III, p. 40.
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lor, par a fi p■strate, Spania fiind ■i ea în rândul acelor

■■ri în cari sperau regii armeni ai Ciliciei,
In timpul acela îns■ Spania nu reprezenta o mare pu-

tere, pentruc■, ■ara aceasta pe care ast■zi o numim Spa-
nia, era împ■r■it■ în câteva regate, Aragonul, Castilia, Na-

varra, etc.,. cari se luptau deseori între ele ■i se sl■beau

reciproc.
Dar probabil c■ strig■tele de ajutor ale regatului ar-

mean ajunseser■ prin Roma ■i g■siser■ chiar ■i ecou în

aceast■ ■ar■ mistic■ unde religia juca un rol atât de im-

portant ■i unde întotdeauna ideia de a lupta contra na■iu-
nilor orientale de alt■ religie devenise o preocupare.

Din aceast■ cauz■ când, la 15 Aprilie 1375, Leon al

V-lea, ultimul rege armean din dinastia Lusinian■, a c■zut

prizonier în mâna Egiptenilor ■i a fost dus la Cairo, el a

f■cut apel la ■■rile cre■tine ca s■ intervin■ pentru libera-

rea sa, ■i s'a adresat printre al■ii ■i regilor Spaniei dintre

cari Petru al IV.lea, regele Aragonului (1336-1387) inter.

venise de câteva ori pe lâng■ Sultanul Egiptului, îns■

f■r■ succes.
3

Incurajat de aceste eforturi, Leon a trimis în Europa
ca plenipoten■iar pe duhovniculs■u, p■rintele Ioan Dardel.

Impreun■ cu preotul Anton, Ioan Dardel a pornit din

Cairo la 11 Septembrie 1379 ■i dup■ ■ase luni a ajuns la

Barcelona unde s'a înf■■i■at regelui Aragonului. Cu toate

c■ la început Petru al IV.lea face dificult■■i ■i pune la

dispozi■ia lui Dardel numai o corabie cu numele „ Victoria",
pentru a sc■pa de diferite cheltueli, când îns■ Dardel ghi-
ce■te motivele refuzului lui Petru ■i propune ca veniturile

tuturor bisericilor din Aragon s■ fie destinate liber■riilui

Leon, luând asupra sa orice r■spundere fa■■ de Papa!),
regele cedeaz■ ■i, dându-i scrisori de recomanda■ie,îl tri-

mite la to■i principii ■i prela■ii de sub st■pânirea sa pen-

tru ca fiecare s■ contribue cu ajutorul s■u la liberarea lui

1) O scrisoare a Papei Clemence cu data de 1381 Iulie 4 c■tre are

hiepiscopul din Taragon, constat■ c■ Papa ar fi dat consim■■mântul s■u;

cî. K. Basmadjian: Leon V Lusignan, 1908, p. 63 - 64.
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Leon. El trimite chiar o scrisoare Sultanului din Egipt!),
cu un comerciant, Francisc Saclosa ■i un cor■bier din

Barcelona - c■re se ducea în Egipt pentru tratarea unor

afaceri comerciale - ■i dup■ o lun■ trimite în Egipt cu

daruri ■i noui scrisori, pe delegatul s■u, Bonanad Saperra,
a c■rui misiune nu ajunge la un rezultat pozitiv.

Dardel se adreseaz■ atunci regelui Ioan al Castiliei

(1379-1390) c■ruia i se înf■■i■eaz■ la 22 Noembrie 1380 ■i
care îi promite c■ va face tot ce.i va sta în putin■■ pen-

tru liberarea „confratelui" s■u, dar în urma unor piedici,
mai ales din cauza r■zboiului s■u cu Portugalia, nu poate
decât peste doi ani s■ trimit■ în Egipt o delega■ie.

■i Bonanad Saperra, cu o nou■scrisoare, a întov■r■■it
aceast■ delega■ie.

Delega■ia a pornit din Barcelona la 21 Maiu 1382 ■i
dup■ o c■l■torie grea de trei luni, a ajuns la Alexandria

(14 August) de unde ■i-a continuat c■l■toria spre Cairo

unde s'a înf■■i■at regentului Barkuk ■i i-a înmânat darurile

■i scrisorile regale °).
Insfâr■it la 30 Septembrie 1382, Barkuk a consim■it

s■ elibereze pe Leon al V-lea care r■m■sese în captivitate
-

■apte ani la Cairo.

El a plecat din Alexandria la 7 Octombrie împreun■

cu delega■ii spanioli ■i dup■ un popas la Rhodos, a plecat
la Vene■ia de unde a trecut la Avignon pentru a vizita pe

Papa Clement al VII-lea care contribuise la liberarea sa ■i
care i-a dat decora■ia „Trandafirul de aur" (1 Martie 1383).

Leon a plecat apoi în Spania pentru a.■i exprima re-

cuno■tin■a regilor Aragonului ■i Castiliei.
In Aragon, Leon s'a bucurat de o foarte bun■ primire

■i regele i-a acordat o pensie pe via■■ ?).
Apoi a trecut în Castilia. Regele Ioan I-iu care f■cea

preg■tiri pentru c■s■toria sa cu fiul regelui Portugaliei, au-

zind de sosirea lui Leon, a trimis o delega■ie special■ s■-l

întâmpine ■i a amânat nunta. I-a f■cut lui Leon o primire
entuziast■ *) ■i Leon i-a fost nun.

1) K. Basmadjian : Leon V Lusignan, p. 65.

2) Basmadjian : op. cif., p. 71-72,

3) Basmadjian: op. cit., p. 78.

4) Idem, p. 79.
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Dup■ nunt■, cei doi regi s'au dus la ora■ul Leon de

unde regele Armenilor a plecat în pelerinaj la m■n■stirea

Sf. Iacob din Galisia. Apoi iar■■i împreun■ au plecat la

Sedovia (14 August) unde fuseser■ convoca■i la o adunare

to■i ■efii religio■i ■i laici precum ■i to■i principii Castiliei.

La aceast■ adunare a luat parte ■i Leon care a po-

vestit cum a trecut în Armenia din iubire pentru cre■ti-
nism ■i a luat conducerea regatului Armenilor cu voia Papei
Urban care i-a promis ajutor dar n'a putut face nimic.

A descris felul în care ■i-a pierdut regatul ■i a fost dus

la Cairo de unde, dup■ ■apte ani de suferin■■ a sc■pat
gra■ie regelui Castiliei. Apoi i-a adresat lui Ioan urm■toa-

rea rug■: „Prea iubite st■pâne ■i iubite confrate. Fiindc■

Dumnezeu a vrut s■ m■ scape cu ajutorul t■u din închi-

soare de unde am plecat într'o stare de plâns, te rog cu

umilin■■, pe tine care e■ti cunoscut lumii întregi, prin pu-

terea ■i prin genarozitatea ta, s■ m■ aju■i ■i s■ m■ sprijini
s■-mi p■strez situa■ia ■i s■-mi recap■t regatul. Iar eu ■i ai

mei î■i vom fi recunosc■tori ■ie ■i alor t■i pân■ la sfâr■i-
tul zilelor noastre".

Mi■■cat de aceste cuvinte, Ioan a declarat c■ d■ruie■te
regelui Armenilor ora■ele Madrid, Villareal ■i Antukar

pentruca din veniturile lor, Leon s■ poat■ duce pân■ la

sfâr■itul vie■ii sale traiul luxos ce i se cuvenia ca rege al

Armenilor ■i ca st■pânitor al celor trei ora■e amintite. I-a

mai d■ruit mul■i bani de aur, podoabe aurite, vase de ar-

gint, brocarde de m■tase, cu fire de aur. I-a pus la dispo-
zi■ia lui Leon 12 cor■bii pentru a le întrebuin■a la recuce-

rirea regatului s■u ■i a pl■tit 15.000 florini pentru c■l■toria

sa în Fran■a.
Astfel, Leon deveni st■pânitorul Madridului. E de

prisos s■ spunem c■ pe atunci acest ora■ nu era capitala
Spaniei (în 1561, pe vremea lui Filip al II-lea, a devenit

re■edin■a regal■) dar era unul din cele mai importante
ora■e ale ■■rii ■i se bucura de privilegii speciale.

Locuitorii Madridului au crezut c■ aceste privilegii
vor fi periclitate în urma generosit■■ii regelui fa■■ de un

strein !) ■i s'au nelini■tit foarte mult când Ioan I-iu a trimis

1) Basmadjian, op. cit, p. 86-87.
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autorit■■ilor civile ale ora■ului un „Privillegio". La 2 Oct.

1383, personalit■■ile de seam■ ale ora■ului ■i cei din împre-
jurimi au convocat o adunare. i

De■i ei au hot■rât s■ se supun■ voin■ei 'regelui lor,
acceptând st■pânirea lui Leon ■i jurându.i credin■■, în

acela■ timp îns■ ei s'au adresat lui Ioan I-iu rugându.l ca

ora■ul s■ nu sufere nimic în privin■a vechilor sale drepturi
■i privilegii în urma ced■rii sale unui suveran nou ■i strein.

Regele îi asigur■ c■ ora■ul nu va suferi nimic ■i ca expli-
ca■ie a datoriei sale, spune: „Noi am dat acest ora■ regelui
Armenilor pentruc■ el ni s'a adresat nou■ ■i regatului
nostru ■i ne-a cerut ajutor, pentruc■ el ■i-a pierdut regatul
ap■rând sfânta religie catolic■. I-am d■ruit acel ora■ cu

împrejurimile, birurile ■i drepturile lui dar scopul ■i dorin■a
noastr■ era ■i este ca atunci când st■pânirea regelui Ar.

menilor asupra ora■ului va lua sfâr■it prin moartea sa, el

va r■mâne ■i s■ apar■in■ tronului nostru, pentru totdeauna".

■i jur■ s■ apere ora■ul ■i privilegiile lui.

Din aceste rânduri se poate vedea c■ st■pânirea lui

Leon era pur personal■ ■i n'avea caracter ereditar.

Lini■ti■i, locuitorii Madridului jur■ credin■■ regelui
Armenilor prin delega■ii lor la 19 Octombrie. Drept r■s-

puns Leon al V.lea „prin gra■ia lui Dumnezeu rege al

Armeniei ■i st■pânitor al Madridului" d■ un decret cet■-

■enilor Madridului prin care promite c■ va p■stra întocmai

autonomia ora■uluui!).
Leon al V-lea care a r■mas la Madrid numai timp de

4 luni, a reparat turnurile palatului regal care erau avariate.

Pentru a face demersuri cu propunerea de a se reîn-

toarce la tronul Armeniei, Leon se dep■rteaz■ de Castilia

la 28 Februarie 1383 ■i se adreseaz■ regelui Carol al II-lea

al Navarrei (1349-1387) care.l prime■te cu onoruri ■i or-

don■ s■ i se dea dou■sute de solda■i ca s■ se poate duce

în Armenia s'o scape, îi mai d■ruie■te o frumoas■ corabie

de argint aurit■ punând în ea 2000 florini aragonezi.
Din Navarra, a trecut în Bearn ■i a vizitat pe con-

tele Gaston al III-lea, st■pânitorul principatului Fua (1343-

1391), cunoscut ■i sub numele de Febus, care i-a promis la

rândul s■u dou■sute solda■i.
1) Basmadjian: Op. cit., p. 93-96.
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De.aci, Leon s'a dus iar■■i la regele Petru al IV-lea

al Aragonului care îi promisese s■-l ajute cu cor■bii ■i
solda■i.

Deasemenea, -pentru a.■i asigura ■i ajutorul regilor
Fran■ei ■i Angliei în cari avea mari speran■e, Leon a tre-

cut din Spania în Fran■a unde, se ■tie ce urm■ri au avut

demersurile lui!

Ceeace ne intereseaz■ este faptul c■ cei patru suve-

rani din Spania s'au purtat omene■te cu nefericitul rege

armean, l-au onorat ■i i-au f■g■duit ajutor pentru recuceri-

rea regatului s■u. La rândul s■u, Leon al V-lea î■i are lo-

cul s■u în istoria Spaniei ■i mai ales a actualei sale capi:
tale.

Cu aceasta se încheie rela■iunile politice dintre Ar:

menia ■i Spania ■i începe o nou■ perioad■ în care Arme:

nii ■i Spaniolii intr■ în contact în alte domenii.

a
* *

Independent de aceste leg■turi politice cu baz■: reli-

gioas■ dinte cele. dou■ na■iuni, au fost ■i rela■ii tot religi-
oase ■i c■lug■ri catolici spanioli au activat în Armenia ■i
Cilicia în misiuni religioase, ca membri ai ordinelor, Fran-

ciscan ■i Dominicancari lucrau în Orient. Ordinul Francisca-

nilor care fusese întemeiat la începutul sec. al XIII-lea, era

„r■spândit în Cilicia înc■ dela începutul înfiin■■rii lui ■i in-
_

termediarii de seam■ pentru r■spândirea latinit■■ii în re-

gatul armenesc din Cilicia au fost ace■ti c■lug■ri cari, având

diferite func■iuni la curte, au îndeplinit mi■iunea lor pro-

fitând de rudeniile lor cu Latinii ■i de colaborarea Doam-

nelor latine. Nu este nicio îndoial■ c■ printre ace■tia au

fost ■i Spanioli.
Cât despre. Dominicani cari au activat în „Armenia

Mare, este de notat c■ sunt de origin■ spaniol■, c■ci în-

temeetorul acestui ordin, Dominius Gusman, era spaniol,
n■scut în ora■ul Calacorra în anul 1170. Ordinul s■u, în.

temeiat la începutul sec. al XIII-lea, a avut activitate ■i în

Armenia ■i a reu■it s■ atrag■ mul■i Armeni, pân■ când în

1318 papa Ioan al XXILlea a numit un arhiepiscop cu
1

■ase:

episcopi dependen■i.
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Dominicanii au fost autorii mi■c■rii unitariste am■-

nuntele c■reia pot duce departe.
Ajunge doar s■ spunem c■ ei nu s'au mul■umit numai

s■ latinizeze religia Armenilor ci au vrut

-
chiar s■ defor-

meze limba armean■ croind.o dup■ cea latin■.

Printre pionierii acestei" mi■c■ri religioase ■i ■tiin■i-
fice se aminte■te un spaniol, Petru Aragonezul, unul din

acei doi clerici cari întov■r■■iser■ în 1333 pe savantul mo-

nah dominican Bartolomeu Polonezul, numit arhiepiscop
în Armenia de c■tre Papa Ioan al XXII-lea ■i care, dup■

ce primise hirotonisirea la Roma, plecase la Ierusalim apoi
în Cilicia, de unde apoi trecuse în Armenia Mare.

Ca ■i Bartolomeu Polonezul, Petru înv■■ase ■i el limba
armean■ ■i cu ajutorul traduc■torilor armeni, t■lm■cise

multe c■r■i religioase în limba armean■.

Sunt cunoscute opera teologic■: „Despre virtu■i ■i
vicii" autorul c■reia se crede c■ este el însu■i. Aceast■

carte a fost tradus■ în 1339 cu ajutorul unui Dominican

„de origin■ armean", Iacob.

O alt■ carte a lui, „Drepturi ■i judecat■",în cinci p■r■i
tradus■ tot cu ajutorul c■lug■rului Iacob!) în mân■stirea

Kârner.

O alt■ lucrare a aceluia■ c■lug■r era „Predici despre
cele ■apte p■cate mortale" care în 1334 a fost tradus■ din

limba latin■ în limba armean■ de c■lug■rul Sarkis Va■en■.
In afar■ de scrierile proprii, se pare c■ Petru Ara. .

gonezul a tradus ■i operile altora?).
Activitatea armeni■tilor a fost continuat■ mai mult

sau mai pu■in pân■ la începutul secolului al XVIII-lea ■i
prob■bil c■ printre clericii trimi■i ■i între■inu■i de Roma
au fost ■i al■i spanioli cari au venit pân■ în Armenia cu

inten■ii religioase.
Astfel, se aminte■te c■ în sec. al XVI.lea regele Spa-

niei, Carol, a trimis în Armenia pe cavalerul Bakika cu

misiunea de a aduna legendele Armenilor despre Apostolul

1) P■r, G, Zarbhanelian: Istoria literaturii armene, vol, II, Ve-

ne■ia, p. 172.

2) Aii■an, Sisakan, p. 374.
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Iacob, c■ci celebrul pelerinaj al acestuia în Compostella
stârnise în Spania un real interes pentru el.

Carol sau clerul spaniol cu sfatul c■ruia trimitea el

pe cavalerul Bakika, credeau c■ vor g■si la Armeni multe

legende în leg■tur■ cu acest apostol.
■

Fiul cavalerului, episcopul din Murzia care-l întov■r■-

■ea pe tat■l s■u, a pus s■ se traduc■ legendele despre apos-

tolul Iacob din „Via■a Sfin■ilor" a Armenilor..

De■i este foarte probabil, nu cunosc al■i Spanioli cari

s■ fi venit în Armenia din motive religioase.

AR■AG ALBOIAGIAN



ARMENII IN ORIENT

Armenii nu sunt cunoscu■i. - Izolat de Orient, po-

porul armean a fost un purt■tor de lumin■ în Orient;
îns■ acest rol al poporului armean nu este cunoscut înde-

ajuns. Toate crea■iunile gândirii armene sunt deseori atri-

buite altora, -Turcilor, Per■ilor, etc. Adesea ele sunt numite

„orientale", iar prin cuvântul oriental se în■elege de obi-

ceiu turc sau persan.

Intr'adev■r în Europa ■i în America prin Orient sau

mai bine zis Orient apropiat se în■elege Turcia ■i tot ce

este acolo interesant ■i valoros se consider■ turcesc.

Armenii, Grecii, Asirienii, Kurzii orientali sunt to■i
„Turci". Chiar turi■tii cari în fiecare an viziteaz■ Orientul

apropiat, Constantinopolul ■i Ierusalimul, consider■ ca tur-

ce■ti toate cl■dirile v■zute sau vizitate, toate frumuse■ele
Orientului.

A■ezarea Armeniei ■i caracterul spiritului armenesc. -

Armenia este o Tar■ care nu apar■ine nici Asiei, nici Eu.

ropei. Este o punte între aceste dou■, o r■scruce pe

unde trec toate vânturile apusene ■i r■s■ritene, gerul dela

miaz■-noapte ■i dogoarea dela miaz■zi.

Armenia nu este o ■ar■ retras■, izolat■ de alte ■■ri,

spre a avea desvoltarea sa particular■. Condi■iunile mediului

înconjur■tor vor avea desigur înrâurirea lor asupra Arme-

niei. De aci faptul c■ istoria Armenilor este legat■ de is-

toria Statelor ■i popoarelor din Africa, Asia ■i Europa.



Poporul armean a venit în contact cu numeroasele alte po-

poare. In istoria sa au paginile lor vechea Asie, Caldeea,
Fenicia, Media, statul parth, toate popoarele vechi ■i noui
ale Asiei, Egiptul, Etiopia, Arabia, vechea Grecie, Roma,
Bizan■ul, aproape toate statele ■i popoarele din Europa;
chiar ■i America are locul s■u în istoria recent■ a Ar-
menilor. t

Toate acestea numai pentruc■ Armenia are a■ezarea
sa deosebit■ pe p■mânt.

Insu■i caracterul poporului armean arat■ în mod deo-
sebit influen■a a■ez■rii sale geografice. Prin mentalitatea

sa, Armeanul nu este nici asiatic, nici european. Este sin-

teza ambelor. El posed■ ■i calit■■ile Apusului ■i tempera-
mentul R■s■ritului. El are gândirea occidental■, îndr■gos-
tit■ de progres, caut■ ■i iube■te lumina ■tiin■ei cu în■ele-
gerea autentic■, a gândirii pozitive europene, ■i în acela■

timp putem descoperi în el ■i caracteristicile Orientului.

A■ez■rea ■■rii lor a fost pentru Armeni ■i un bine ■i
un r■u. R■u, pentruc■ ei n'au putut avea desvoltarea lor

proprie ■i independent■. Numeroase hoarde au trecut peste
ei, nimicind totul în calea lor. Pe de alt■ parte îns■, ideile

■i civiliza■iile Occidentului ■i Orientului au p■truns în

Armenia.
Mai mult înc■. Poporul armean nu numai c■ a profi-

tat de civiliza■iile cari s'au n■scut ■i-au înflorit împrejurul
s■u, dar el a ■tiut s■ le asimileze ■i s■ le r■spândeasc■ la
rândul s■u spre orizonturi îndep■rtate.. A fost un inter-

mediar d■ruind adesea altora ceva din propria lui fiin■■.
Prin urmare, poporul armean are rolul s■u important în

istoria civiliza■iei omene■ti.
Coloniile armene■ti. - Se pare c■ poporul armean a

fost preg■tit dinainte s■ joace în istorie rolul ce i se atri-

buise. O mân■ cereasc■ nev■zut■ a hot■rât soarta sa ; nu

numai c■ l'a a■ezat într'un punct geografic anumit, dar l'a

r■spândit în toate col■urile lumii. Armenii au putut deve-
ni un element civilizator în Orient datorit■ faptului c■ s'au

r■spândit pretutindeni cu sau f■ra voia lor ■i au format
colonii. Fiecare colonie a fost un c■min în jurul c■ruia a

radiat civiliza■ia.
Prin urmare, pentru a în■elege rolul Armenilor în

24
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Orient, este necesar s■ avem în fa■a ochilor fenomenul
coloniz■rii armene■ti, origina, caracterul coloniilor, cauzele

cari au determinat formarea lor.

Armenii au trimis ramuri în toate unghiurile lumii din

mai multe cauze. Uneori prin voin■a lor, alteori sili■i, Ar.

menii s'au dep■rtat de patria lor ■i s'au stabilit sub cer

str■in. Ca popor de comercian■i, ei s'au r■spândit pretu-
tindeni de timpuriu. Chiar pe vremeaistoricului grec Hero-

dot, Armenii erau în rela■ii comerciale cu Mesopotamia,
Babilon ■i alte ■■ri dela miaz■zi prin fluviile Eufrat ■i Ti-

gru. Toate drumurile comerciale de ap■ ■i de uscat legate
de Armenia au v■zut trecând Armenii s■ se stabileasc■ în

alte p■r■i.
Ins■ cauza întemeierii coloniilor armene■ti nu este nu-

mai comer■ul. Nesiguran■a Armeniei, crimele s■vâr■ite con-

tra vie■ii, avutului ■i onoarei, n■v■lirile ■i m■celurile hoar-

delor cotropitoare, dezastrele naturale cum au fost cutre-

murele ■i surp■rile de p■mânt, toate acestea sunt cauze

cari au determinat pe Armeni s■ caute orizonturi str■ine,
un mediu mai prielnic ■i mai lini■tit, s■ se îndep■rteze de

patria lor mult încercat■.
-

Una din cauza îatemeierii coloniilor armene■ti au fost

îndemnurile ■i îmb■rb■t■rile suveranilor str■ini.

Este pomenit de istorici c■ în 1062 printul Izaslaw al

Rusiei a chemat 20.000 Armenicari au plecat din ora■ul Ani

în Rusia s■ lupte în contra Polowzilor. Ace■ti 20.000

'Armeni' erau chema■i cu condi■ia ca peste 3 ani s■ fie liberi

s■ se întoarc■ în patria lor, sau dac■ doreau, s■ se stabi-

leasc■ în Rusia. Ace■ti Armeni au pus temelia coloniei

armene■ti din Kiev ■i de aci s'au r■spândit ■i în Polonia !).
Tot astfel în anul 1280, prin■ul Leon Danilovici a

chemat pe' Arménis■mearg■ s■ locuiasc■ în ora■ul Lemberg
unde le:a dat dreptul de auto-conducere?).

La începutul sec. al XII-lea, numero■i Armeni a fost

poftiti în Egipt de c■tre Kalif." In 1132 un vestit prin■

armean, Vahram La ajutat pe k■lifal H■fed Leddin Allah ■i

a devenit vlzu'énl 's■u ■i 'comândant suprem al" ostllor Vah.
aere H mir■» as iuct a sitral■ ;

1) Baracz Sadok, Rys dzlelaw Ormianskich w Palace, Tarnopul,
1869; Pe Slym, 7, it,, w■s ■

2) F. Macler, Rapper! sui' une misston 'sblehîlfléue, !92'7, p'. 56.
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ram, care a fost numit Behram - Tag.ed-Dovle, a r■mas

cre■tin pân■ la sfâr■it. In timpul acela, num■rul Armenilor
din Egipt ajunsese pân■ la. 30.000. Ei au avut patriarhul
lor ■i un episcop din dinastia princiar■, Grigor Pahlavuni.
Armenii au dat dealtfel multe figuri eminente Egiptului°).

Coloniile armene■ti din Turcia.- Armenii s'au împr■■-
tiat în ■■ri streine uneori f■r■ voia lor. Na■iuni str■ine,
suverani dictatori ■i cuceritori, v■zând caracterul creator

al poporului armean, au vrut s■-l foloseasc■. Ei nu numai

c■ s'au gândit s■ cucereasc■ Armenia dar au vrut ca Ar-

menii, stabilindu.se în ■■rile lor s■ contribue la progresul
. acestora. Astfel de dictatori au fost mul■i. Vechii regi Sa-

sanizi ai Per■ilor ca ■apuh (Sapor), Hazkert I-iu, Hazkert al

II-lea, împara■i bizantini ca Mauriciu, Ion Timisces, Cons-

tantin, au deportat pe Armenicu sila spre ■■ri indep■rtate.
Dar dintre to■i ace■tia se disting dou■ figuri ce vor

r■mâne ne■terse în istoria coloniilor armene■ti : Sultanul
Fatih Mehmed, cuceritorul Constantinopolului în sec. al

XV-lea ■i marele cuceritor persan ■ah-Abas la începutul
sec.. al XVIII-lea. ■i pentruc■ modul în care ace■ti doi

monarhi au f■cut deport■rile este aproape acela■ cu metoda

aplicat■ de al■i suverani, ■i cum cunoa■terea lor ar fi dea-

juns spre a forma o idee despre deport■rile silite în genere
vom vorbi pe scurt despre faptele lor cari au leg■tur■ cu

subiectul nostru.

Când Sultanul Fatih a cucerit Constantinopolul ■i a

transformat Sf. Sofia în moschee, a g■sit ora■ul evacuat.

El a poruncit s■-l populeze ■i pentruc■ aptitudinile creatoare

ale poporului armean îi erau cunoscute, i-a îndemnat pe

Armenis■ se stabileasc■ în Constantinopol. Ace■tia erau

stabili■i acolo cu mult înainte ■i erau împr■■tia■i din cauza

r■zboiului. Fatih le-a acordat unele privilegii ■i înlesniri ca

s■ se poat■ stabili în ■ara otoman■.. Aceasta nu era de

ajuns ; el a adus cu sila în Constantinopol, coloni■ti din alte

ora■e ■i ■■ri cucerite ca Teodosia (Crimeea), din ora■ele cu

popula■ie armean■ depe coastele M■rii Negre. A întemeiat
deasemeni patriarhatul Armenilor, numind patnarh pe Ion-

chim, episcopul Brusei, un prieten intim de al lui.

©, „M) Despre rolul 1ucat de Armani în Egipt, vel! Kevork Mlgmian, in

Husaper, Cairo, 1935, No. 221-224..,
iaq )
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Istoricii relateaz■ c■ în 1475 Fatih a nimicit 100.000

Armeni din Crimeea cari în timpul republicii genoveze se

bucurau de o situa■ie înfloritoare, pe jum■tate indepen'
dent■ ■i st■pâneau comer■ul de pe Marea Neagr■ ■i din

toat■ Rusia de miaz■ zi. El a m■cel■rit în trei zile 30.000

Armeni, a luat prizonieri aproape tot atâ■ia f■când cu ei

comer■ de sclavi ■i a adus tot atâ■ia în împrejurimile Cons-

tantinopolului!).
Dup■ Fatih aceia■ stare a continuat ■i în timpul dom+

niei fiului s■u, sultanul Iavuz Selim care a st■pânit toat■

Cilicia ■i toat■ popula■ia armean■ din R■s■rit. I-a m■ce-

l■rit, i-a subjugat ■i a adus o parte din ei în Bizan■ ■i în

împrejurimi.
Colonia armean■ din Persia.- Din punct de vedere al

Armenilor îns■, mai vestit este ■ah.Abas (1585.1627). Acest
tân■r rege persan care ■i-a înt■rit tronul prin uciderea re-

gentului, a devenit o mare personalitate. Având o fire cu

tr■s■turi multilaterale, el a dat dovad■ de toat■ furia tira.

niei ■i s■lbatecei cruzimi orientale precum ■i de calit■■ile
unui monarh constructor ■i administrator. In timpul lupte-
lor sale îndelungate cu imperiul otoman, v■zând numeroa.

sele aptitudini ale Armenilor, el a vrut s■-i deporteze în

■ara sa. Unul din cele mai bogate ■i înfloritoare ora■e

armene■ti era Djulfa, ora■ dela actuala frontier■ ruso-persan■.
Locuitorii din Djulfa deveniser■ înc■ din timpuri

vechi o verig■ de leg■tur■ între Orient ■i Occident. Ei

adunaser■. bog■■ii legendare, putuser■ s■ ajung■ la un nivel

înalt de cultur■.

Când, în timpul expedi■iei sale contra imperiului
otoman, ■ahul viziteaz■ Djulfa, bog■ta■ii armeni îl primesc
cu onoruri, organizeaz■ serb■riîn cinstea lui, îi ofer■ daruri

scumpe. Din momentul acela, ■ahul hot■r■■te s■ pun■ st■-

pânire pe atâta bog■■ie ■i mai ales s■ înzestreze capitala
sa, Ispahan.ul, cu o asemenea popula■ie harnic■. %

In r■zboiul s■u contra imperiului otoman, ■ah Abas ur-

m■rea ■i scopuri militare. El vroia s■ pus■ieasc■ p■r■ile
locuite de Armeni pentru ca astfel Otomanii s■ nu poat■

1) Despre formarea coloniei armene din Constantinopol sub Sulta-
nul Fatih vezi: Ormanian, Azgapatum, II; Hrand Asadur, Armenii din

Constantinopole ■i patriarhii lor, 1901,
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profita de bog■■iile lor. Astfel, pentru scopuri multiple, el

porunce■te armatelor sale s■-i adune pe Armeni ■i s■i îm-

ping■ spre Persia.

Armenii oricât ar fi ei un popor împr■■tiat în toate

p■r■ile lumii, un sentiment puternic îns■ îi leag■ de p■-
mântul patriei lor.

Când au aflat porunca lui ■ahAbas, Armenii s'au

speriat. Ei au recurs la toate mijloacele, chiar la arme pen-

tru a-l sili oe ■ah s■-■i schimbe hot■rârea. Totul a fost în

zadar. Solda■ii persieni s'au n■pustit asupra satelor ■i ora-

■elor armene■ti, au alungat cu sil■ popula■ia din ele, au

dat foc fânului, proviziilor de pâine. I-au adunat pe to■i
în câmpia Araratian■ pe malul fluviului Arax,i-au silit s■

treac■ fluviul.

Astfel, decima■i, istovi■i, coloni■tii sunt du■i în p■r-
■ile destinate lor. Cei din Djulfa se stabilesc în apropierea
capitalei Ispahan unde construesc cl■diri frumoase ■i inte-

meiaz■ astfel un ora■ nou care ia numele de Noua.Djulfa.
Restul Armenilor se r■spânde■te în diferite alte p■r■i

din Vestul, Nordul ■i Sud-Vestul Persiei.

■ahul caut■ s■ acorde Armenilor dep■rta■i toate înles-

nirile posibile pentru ca ei s■ iubeasc■ noua lor ■ar■. In-

cearc■ chiar s■ transporte în Persia lucrurile sfinte din

Etchmiadzin. Imparte p■mânt ■■ranilor argicultori. Incura-

jeaz■ pe comercian■i. In tov■r■■ie cu unii dintre ei, el ex-

ploateaz■ pescuitul perlelor din golful Persic ■i intr■ în

rela■ii comerciale cu India. Unora le avanseaz■capital, face
reduceri considerabile asupra taxei vamale a m■rfurilor

importante.?)
Se vede din toate acestea c■ ■ahul era un suveran

barbar, fanatic, de■i avea un spirit creator. Dar. mediul în

care se stabileau Armenii era nespus de întunecat ■i s■l-
batic. Per■ii încep s■ urasc■ pe Armeni, pentruc■ ace■tia
veni■i dintr'o ■ar■ dispre■uit■ ■i stabilit■ în capitala Persiei,
c■p■taser■ privilegii. din partea ■ahului ■i gra■ie iscusin■ei
■i închin■rii lor spre munc■, izbutiser■ s■ pue st■pânire pe

economia ■■rii. E drept c■ dup■ moartea lui ■ah-Abas,»

1) Despre exodul for■at al Armeniior în Persia vezi: Arakal din

Tavriz, Istoria, Vagar■apat, 1884; Mesrob Taghiatian■, Istoria Per■ilor,
Calcuta, 1846, I.
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timp de câ■iva ani înc■, Armenii continu■ s■ duc■ o via■■

lini■tit■, dar nu mult dup■ aceea, Persia devine un ade-
v■rat abator. Afghanii se r■scoal■ ■i n■v■lesc în Persia,
cuceresc ■i jefuesc Ispahanul. Avu■iile Armenilor turbur■

instinctele lacome ale Afghanilor. Nes■■io■i ei cer amend■

peste amend■, tribut peste tribut, îi omoar■, îi violeaz■, îi

islamizeaz■. Armenii sunt sili■i s■ porneasc■ în c■utarea

altor meleaguri. Ei se stabilesc în Bagdad, pe ■■rmurile
golfului Persic, în Indii, în Indochina, în insulele Sonde. I■i
întorc privirile c■tre Rusia ■i emigreaz■ spre ■■rmul de

Vest ■i de Nord al m■rii Caspice unde st■pânirea. rus■

începuse s■ aduc■ lini■te.
Astfel, Armenii se împr■■tie înc■ odat■ în ■■rile

asiatice, !)
Comer■ul armenesc. - Dac■ Armenii au isbutit s■ fie

un element civilizator în Orient aceste se datoreaz■ în

mare parte faptului c■, fiind comercian■i, ei au trecut pas

cu pas prin toate ■■rile din Orient ■i Occident, au venit

în contact cu popoarele indigene, le-au studiat ■i nu numai
c■ au c■utat s■ le procure din ■■ri îndep■rtate materiile

care le lipseau dar s'au str■duit s■ satisfac■ ■i cerin■ele lor

intelectuale, morale, pvlitice ■i artistice. Adesea ei au în-

cercat s■ rafineze gusturile clien■ilor lor, s■ trezeasc■ în

ei alte nevoi, uneori cu scop comercial.

Ca s■ putem în■elege toate acestea trebue s■ arunc■m

o privire general■ asupra originii, limitelor, întinderii ■i
caracterului comer■ului armean.

M■rturiile str■inilor. - Aci, se cade s■ d■m cuvântul

câtorva c■l■tori ■i autori europeni pentru a vedea de ce

renume se bucurau ■i se bucur■ Armenii ca popor de co-

mercian■i.
Acum dou■ sute de ani, un autor european, Marti-

niere, scria: „Armenii sunt deda■i comer■ului pentru care

au aptitudini speciale. Nu numai în comer■ul oriental dar

■i' în cel din marile ora■e ale Europei, ei aduc cea mai mare

contribu■ie, Ii vedem venind din Persia pân■ la Livorno.
Nue mult de când s'au stabilit la Marsilia. Se mai g■sesc

1) Despre rolul jucat de Armeni în diferitele ■■ri ale Asiei, vom

reveniulterior.



391

■i în Olanda, în Anglia, la Vene■ia. Ei c■l■toresc în Mon.
golia, Siam, Java, insulele Filipine ■i în toate ■■rile orien-
tale, afar■ de China". !) \

Marele geograf Bisching, repetând întocmai cuvin.
tele lui Martinier, scrie : „Nu este în Asia un port sau un

ora■ comercial unde s■ nu existe numero■i comercian■i
armeni boga■i".") ,

Mauré■re, un bibliograf, scrie : „Comer■ul este ocupa■ia
de c■petenie a Armenilor. Cardinalul Richelieu care ar fi

vrut ca Armenii s■ tr■iasc■ în. Fran■a spre a desvolta co-

mer■ul, tip■rise câteva c■r■i cu acest scop". *)
Un mare autor care a scris despre comer■ul din' India,

Rainal, îi nume■te pe Armeni st■pâni sau preceptori ai

comer■ului intern din Asia. „O na■iune cult■ ■i prev■z■-
toare care cunoa■te moravurile ■i obiceiurile orientale;

capitali■ti dar în acela■ timp economi; alia■i ai Per■ilor ■i
Indienilor ; cercet■tori minu■io■i". *

-

tdi,

Renumitul c■l■tor sco■ian, Jacques Bruce, cercet■to-

rul izvoarelor Nilului, scria la jum■tatea sec. al XVIII-lea :

„Dintre popoarele r■spândite în Orient, Armenii se disting
prin r■bdarea ■i cinstea lor. Ei vorbesc deobiceiu toate

limbile din aceste p■r■i. Voinici, puternici, plini de grij■
pentru animale ■i pentru m■rfurile ce le sunt încredin■ate,
îndr■zne■i ■i credincio■i. Se mul■umesc cu câ■tiguri mici".")

Pitton de Tournefort, vestitul botanist ■i c■l■tor-fran.
cez scria în 1727: „Armenii sunt cei mai buni oameni din

lume, cuviincio■i, bine-crescu■i, plini de bun sim■ ■i în■elep■i.
La■ fi numit ferici■ii fiindc■ nu ■tiau s■ întrebuin■eze ar.

mele dac■ n'ar fi fost nevoi■i s■ recurg■ uneorila ele pen:
tru a se ap■ra de cruzimea oamenilor. In orice caz, Ar-

1} Antoine Augustin Bruzen de la Martinier, (1662-1749), autor al
Marelui Dic■ionar geografic, istoric ■i critic (1726-30).

2) Bisching, geograf.
3) Maurére, bibliograf. *

4) L'Abbé Guillaume Thomas Francois Raynal, istoric ■i filosof
francez (1713-1793), autorul unei vestite /sforie filosofic■ ■i politic■ a

stabilimentelor ■i a comer■ului Europenilor în India.
5) Jacques Bruce, c■l■tor sco■ian (1730-1794), celebru prin c■l■to-

riile sale în Abisinia, autor de Voyages (1790).
■
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menii se ocup■ cu comer■ul din Orient dar joac■ un rol
de seam■ în comer■ul marilor ora■e europene". !)

Vorbind îndelung despre Djulfa ■i ■ah.Abas, el con-

tinu■: „cinstea Armenilor, închinarea lor spre simplitate ■i
economie, spiritullor întreprinz■tor ■i puterea lor de rezis-

ten■■ în c■l■torii lungi i s'au p■rut calit■■i potrivite pen.
tru planurile sale. Religia cre■tin■ care înlesnea leg■turile
lor cu toate na■iunile europene, i s'a p■rut un mijloc ne-

merit pentru atingerea scopurilor sale. Intr'un cuvânt, el a

f■cut din Armenii agricultori, comercian■i cari erau s■ de.
vin■ vesti■i în toat■ ■ara."

Unc■l■tor tot atât de renumit, J. B. Tavernier care

în sec. al XVII-lea a umblat prin Turcia, Armenia, Persia

■i India scrie aceste rânduri: „Armenii sunt tot atât de

economi pe cât sunt ■i iscusi■i comercian■i. Când pornesc

în c■l■torii lungi, ei iau cu ei biscui■i, carne de bivol,
ceap■, unt, f■in■, vin ■i fructe uscate.. Când ajung într'un

ora■ unde vor poposi, se unesc câte cinci sau ■ase ■i închi-

riaz■ o .camer■ goal■ pe cars o mobileaz■ numaidecât, fie-

care aducându-■i salteaua, plapuma ■i vasele trebuitoare,
ceeace este o mare economie. Câteodat■ chiar sunt atât de

cump■ta■i încât se întâmpl■ ca la întoarcere din Fran■a
sau din Italia s■ aduc■ înapoi o parte din merindele luate

la plecare. Când merg în ■■rile cre■tine, ei duc acolo sofran,
piper, nuci de cocos ■i alte condimente ■i pl■tesc cu acestea

vinul, untul, brânza, laptele pe care le cump■r■ dela femeile

s■race din sate. Iar de acolo ei aduc tot felul de m■run-

■i■uri ■i obiecte fine din metale de Vene■ia ■i Niirenberg
ca oglinzi, inele din Letonia, email-uri, perle  fal■e ■i alte
lucruri asem■n■toare". ?)

Au fost ■i c■l■tori cari s'au exprimet despre Armeni

în cuvinte nu prea frumoase generalizând unele impresii
individuale. Ins■ nici ace■tia n'au putut nega aptitudinele
comerciale ale Armenilor. Un astfel de c■l■tor, Englezul
George Forster, în timpul unei c■l■torii f■cute în 1783,

1) Joseph Pitton de Tournefor, botanist ■i c■l■tor francez (1656-
1706), mult timp profesor de botanic■ în <Jardin des Plantes» din Paris,

2) Jean Baptiste Tavernier, c■l■tor francez, care a explorat Turcia,
Persia ■i India, totodat■ ocupându-se cu afaceri comerciale ■i care a

scris Six Voyages.
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întâlne■te Armeni■i nu poat■ s■ nu fac■ m■rturisiri despre
iscusin■ei Armenilor în comer■. In timpul c■l■toriei salefn In-

dia-Afganistan-Turkestan.Rusia, el este nevoit s■ se îmbrace

în costum armenesc ■i s■ împrumute un nume armenesc

pentru ca s■ scape de prigonirile ■i oc■rile pe care le în-

durase cât timp purtase costum musulman.!)
Costumul armenesc ca mijloc de p■trundere în Asia ■i

Africa.- Asemenea fapte s'au petrecut deseori în vechime.

In 1603, pentru a merge în China, p■rintele jezuit G. Be-

nett a fost nevoit s■ împrumute costum ■i nume armenesc.

Al■i doi c■lug■ri latini, Jezui■ii Melkon Silvos în 1577 ■i
P. Pays în 1603 se duc în Etiopia purtând costume arme-

ne■ti, neputând p■trunde altfel în aceast■ ■ar■.
Armenii putuser■ deci s■ p■trund■ în ■■rile acelea

datorit■ calit■■ilor lor ■i mai cu seam■ gra■ie în■elepciu-
nilor comerciale pe cari le stabiliser■.

Mai mult înc■, cel mai r■spândit ■i cunoscut popor

oriental în toat■ Europa era poporul armean. Astfel încât

adesea Europenii, vrând s■ imite Orientul, au copiat pe

Armeni. J. J. Rousseau vrând s■ se plimbe în port oriental
s'a îmbr■cat în costum de negustor armean.

Comer■ul armenesc în secolele vechi.- Toate m■rturiile

pe cari le-am amintit se refereau la timpurile mai noi dar

în parte puteau servi ca dovad■ c■ Armenii nu deveniser■

comercian■i abia atunci. Din agricultori, ei n'ar fi putut s■

se transferme dintr'odat■ în negustori numai din voin■a
unui ■ah-Abas dac■ n'ar fi avut aptitudini pentru aceasta

sau dac■ experien■a le.ar fi lipsit. Armenii s'au ocupat cu

comer■ul din cele mai vechi timpuri.
In Sfânta Scriptur■, profetul Izekiel aminte■te c■ târ-

gurile din Tyr erau pline de cai, care, catâri din Armenia.

Xenofon, istoricul ■i comandantul grec care a trecut

prin Armenia îa anul 401, declar■ c■ Armenii ereau în re-

la■ii comerciale cu Persia ■i cu India, *)
Herodot vorbe■te cu mirare despre cor■biile construite

de Armeni în scop comercial. *)

1) George Forster, Voyage du Bengal ■ Petersbourg,trad. franc.

Paris, 1802, II, p. 143.

2) Xenoton, Retragerea celor zece mii.

3) Herodot, Istoria, 1.
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Strabon ■i Plinius declar■ c■ m■rfurile din India erau

transportate în Grecia ■i în restul Europei prin Bactria

(azi Turkestan), pe Marea Caspic■, apoi spre Phasis, Djo-
rokh prin fluviul Gur, apoi pe Marea Neagr■. Cea mai

mare parte a acestor m■rfuri erau transportate de Armeni.!)
Comer■ul armenesc în Evul Mediu. - Când Arabii au

cucerit Mesopotamia, Persia, Siria, Armenia ■i toate ■■rile
dimprejur, noui drumuri ■i târguri comerciale s'au deschis

în fa■a lumii. Armenii au ■tiut s■ se foloseasc■ de aceast■

nou■ situa■ie. Din sec. al VII-lea pân■ în sec. al XIV-lea
Armenia a participat la comer■ul mondial prin dou■ por■i
■i în dou■ perioade distincte. In prima perioad■ Marea

Armenie ■i cea Mic■ se g■sesc pe drumul comercial. Dela

Bagdad se deschid drumuri spre Azerbedjan, spre valea

Eufratului, Dwin, Ani, Kars, pe valea Djorokh.ului spre
Marea Neagr■. In aceste timpuri ora■ele Dwin, Ani, Kars

devin importante centre comerciale unde î■i dau întâlnire

bog■■iile dela Est ■i Sud cu m■rfurile dela Nord ■i Vest.

Datorit■ acestei st■ri prospere, suveranii armeni din Ani

■i din Kars primesc coroan■ regal■ ■i întemeiaz■ regatul
Bagratizilor din Ani ■i cel din Kars. Un drum comercial
foarte frecventat dela Kars spre Marea Neagr■, câmpia
Basen ■i Erzerum. Acolo, ora■ele Ardzân ■i Karin sau

Erzerum au fost debu■euri comerciale armene■ti.
Despre ora■ul Ardzân, scriitorii armeni g■sesc cu-

vinte pline de laud■: „Era m■re■ ■i vestit, cunoscut lumii

întregi. Sem■na cu o tân■r■ mireas■ care prin farmecul ■i
podoabele ei se face dorit■ de toat■ lumea „(Aristaches din

Lastivert)*. „Renumit ■i foarte popular ora■ armenesc unde
se g■sea mult aur ■i argint". (Mateos din Edessa).

Asemenea explica■ii, - popula■ie mare, abuden■■ de
aur ■i argint, de brocarte, de stofe de Damasc, mese îm-

bel■ugate, palate m■re■e,-suntdate ■i cu privire la ora■ele
Karin, Malatia, Babert, Erzânga, Sebasta, Cesarea etc.

Gra■ie acestei st■ri prospere a comer■ului, suveranii

■i suveranele Armenilor au putut s■ construiasc■ cl■diri

impun■toare ca bisericile minunate ■i uria■ele ziduri de

fortifica■ie din Ani, palatul ■i m■rea■■ biseric■ din Aghta-

1) Strabon, Geografia,XI.
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mar, catedrala din Kars, biserica Sf. Ni■an din Sebasta

etc. etc. La începutul sec, al VII.lea, principesa armean■

Biiregh  primindu-l pe împ■ratul Heracles, l.a întâmpinat
în care aurite, i-a d■ruit 1000 plato■e, 1000 c■■ti, 400 arme

aurite, cai, catâri ■i 3000 lupt■tori. Ultimul rege al Karsu-

lui, Gaghik al II-lea a dat în onoarea Sultanului Selgiuci-
zilor un osp■■ care a costat 100.000 galbeni. „Am auzit,
spune Mateos din Edessa, c■ pentru fiecare miel fript a

cheltuit o mie de galbeni".
Comer■ul din Cilicia, - Ins■ cele mai renumite centre

comerciale armene■ti din Evul Mediu le g■sim în Cilicia.

Cucerirea M■rii Ro■ii de c■tre dinastia Fatimi■ilor închi-

dea Europei drumul c■tre Indii. Numai Armenii cuno■teau

mijlocul de a intra în rela■ii cu Musulmanii. In timpul
dinastiei Rubiniene, Armenii sunt cei care deschid drumul

Orientului c■tre marile ora■e comerciale ale Europei, Ge-

nova, Vene■ia, Livorno !). Cilicia devine locul schimbului de
m■rfuri orientale ■i occidentale. Regii Armenilor încheie

tratate cu republicele citate mai sus, acorduri comerciale

reciproce. Ast■zi, gra■ie arhivelor din Vene■ia ■i memorii-

lor istoricilor armeni, se ■tie c■ Cilicia exporta în Europa
m■rfuri din India, China, Asia ■i Persia pe cari carava-

nele le aduceau pe drum de uscat în marele port armenesc

de atunci, Aias. Exporta deasemenea bumbac, stof■ din

p■r de capr■, sare armeneasc■ (Sal Armiago - Armenian

Salt - sel ammoniaque), fier, aram■, piatr■ acr■, cai, ca-

târi, m■gari, vite ■i mai ales bl■nuri ■i piele de bivol. In

afar■ de aceasta trebue s■ mai amintim de grâu, stafide,

struguri, vin, cherestea, fân, garan■■, r■■in■, unt, m■tase.

Iar din Vene■ia ■i Genova se importau articole din lân■

■i postav, samiti, condimente, sticl■rie, piese de corabie,
arme, mobile.

Pentru a forma o idee despre tranzac■iunile comerciale
ale Ciliciei, este de ajuns s■ d■m un mic exemplu. In 1312,
Italianul Gr. Dolfi, un reprezentant vene■ian la Aias, scrie
Ducelui Vene■iei c■ în timpul func■iunii sale de un an ■i
jum■tate, totalul dobânzii de cincizeci la sut■ a m■rfarilor

vene■iene s'a ridicat la 60 lire, Aceast■ sum■ dovede■te c■

1) Despre leg■turile Armenilor cu Vene■ia vezi: P■r. Ali■an, Ar-

meno-Veneto, Vene■ia, 1893.
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numai valoarea m■rfurilor importate din Vene■ia era de
dou■ milioane dolari cu valuta actual■ ; iar dac■ s'ar com-

para valuta actual■ cu cea veche ar fi poate mai exact s■

se ridice aceast■ sum■ la 100 milioane dolari. !)
Sanuto, în sec. al XIV.lea, martor ocular al pros-

perit■■ii din Aias, considera m■rfurile din acest ora■ ca

superioare celor din Alexandria.

■i Marco Polo m■rturise■te c■ acest port din Cilicia
era cel mai important debu■eu înainte de cucerirea An.
tiochiei ■i a Palestinei de c■tre Crucia■i.

In aceast■ epoc■ toate ora■ele orientale erau u■or
accesibile pentru comercian■ii armeni. Astfel, ni■te bandi■i
îmbr■ca■i în constume armene■ti, au p■truns în ora■ul Tyr
■i au ucis pe principele Conrad Monferrado.

P■rintele B. Sarkissian, unul din Armenii erudi■i din

congrega■ia dela Vene■ia, scrie urm■toarele în leg■tur■ cu

subiectul nostru:

„Comercian■ii armeni, a c■ror societate era c■utat■ de
c■tre Europeni pentru avantagiile pe care le oferea, jucau
pretutindeni un rol important. Indruma■i de ei, Latinii pu-

teau s■ p■trund■ în ■■rile orientale, printre popoare ne-

cunoscute. Armenii erau r■spândi■i în principalele ora■e

din India, Asiria ■i Persia, spune Gavestini. Ei se duceau
în Kurdistan, Ghilan, Khorasan, Tavriz, Alep ■i Brusa.

Aducând în Asia Mic■ m■rfuri occidentale, le vindeau

■i la întoarcere duceau spre Occident produc■iunile ■■rilor
orientale. Drumul cel mare ducea spre marele debu■eu,
Erzerum, unde se adunau m■rfurile din Tavriz, Asia Mijlo-
cie, India ■i China. De.aci se deschideau dou■ drumurire-

gale, unul ducea spre Aias iar cel■lalt spre Trebizonda.
Acolo, dup■ m■rturiile lui Pegolotti ?) se vindeau în fiecare
an o cantitate de 14000 quintale m■rfuri. Se organiza un

târg anual unde se f■cea schimb între ■es■turile aurite

aduse din Cairo ■i Bagdad, pietrele pre■ioase din India ■i

1) Despre comer■ul armenescdin Cilicia vezi; P■r, Ali■an, Sissouan
ou I'Arméno»Cilicie, Vene■ia, 1899.

2) Pegolotti, c■l■tor italian din sec. XIV, autor unui tratat despre
m■suri, greut■■i ■i m■rfuri pentru uzul negustorilor din diferitele p■r■i
ale lumii.
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Persia, ■es■turile de m■tase ■i bumbac din China ■i India,

postavuri ro■ii de Floren■a etc.". *).
Marini, în volumul V din istoria comer■ulur Vene■ian

spune c■ în fiecare an se trimetea câte 6-7 cor■bii la

Trebizonda ■i tot atâtea spre Cilicia la Aias. Fiecare co-

rabie se înapoia cu m■rfuri orientale în valoare de cel

pu■in 100.000 sequini. A■adar, numai din comer■ul cu Aias

■i Trebizonda, Vene■ia avea un câ■tig de un milion ■i ju-
m■tate, ceeace atunci era egal cu 30.000.000 franci iar

ast■zi se evaluiaz■ la 60.000.000 dolari.

Dac■ beneficiul Vene■iei atingea singur aceast■ sum■

care ar fi fost oare câ■tigul adus de m■rfurile orientale

pentru Europa întreag■ dac■ ■inem seam■ de faptul c■ mult

înainte de Vene■ieni ■i cu drepturi mult mai mari, negus-

torii din Genova ■i Pisa f■ceau comer■ cu Armenii ? Socie-

tatea Peruzzi, Florentinii, mai ales societatea Bardi ■i tot

astfel ■i Provensalii, Marsiliezii, Francii, Catalonii, Sici-

lienii,(Germanii etc. Timp de cinci secole adic■ din sec. al

X.lea p■n■ la 1453, data cuceririi Constantinpolului de

c■tre Turci, to■i ace■tia î■i plimbau cor■biile în apele ar-

mene■ti ■i Europa deborda de aurul ■i argintul Orientului.

Comercian■ii europeni cuno■teau ■i ei valoarea lor ■i
■tiau c■ datoreaz■ foarte mult Armenilor. Chiar dup■ c■-

derea Constantinopolului, Armenii continuau s■ r■mâie

agentul de seam■ al comer■ului vene■ian.
In 1591, statul vene■ian recomanda tuturor con■ilor ■i

func■ionarilor s■i s■ „se poarte bine cu Armenii". Adesea

în circularele ■i hârtiile oficiale era scris : „Na■iona armena

benemerita, e che traffica sume rilevanti di denaro. 1640-

28 August".
Intr'o alta adresa (1651, Iunie 7) se spune: „In aceast■

epoc■, comer■ul ora■ului nostru este aproape numai în mâna

Armenilor. Se cuvine s■-i încuraj■m.
Peste 7 ani (1658 August 8) senatul din Vene■ia declar■

c■ „Armenii vin din ■■ri îndep■rtate ■i p■streaz■ comer■ul
din Vene■ia".

Asemenea m■rturii sunt multe.

Trebue ad■ugat înc■ ceva pentru a termina acest ca

1) P■r. B. Sarkissian în <Pazmaveb», 1882, p. 122,
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pitol. Dup■ cruciad■, Europa s'a îmbog■■it, artele au în-

florit ; Orientul a fost o surs■ de înv■■■turi pentru Europa
■i aceasta o datoreaz■ în mare parte Armenilor cari îm.

preun■ cu Grecii au fost preceptorii Europei.
Hedden, compunând opera sa despre influen■a Crucia-

■ilor rezum■ ■i în■ir■ artele ■i înr■urile pe care Europa
le-a primit din Orient. a) arta de a lucra m■tasea, b) arta

vopsitului, c) exploatarea zah■rului, d) prepararea pietrei
acre, a sofranului, a indigo-ului, e) arhitectura, f) sculptura,
8) pictura, gustul pentru ■tiin■■, art■ ■i literatur■.

Astfel, cu excep■ia ultimelor trei în care influen■a
Grecilor ocup■ primul loc, intermediarii ■i r■spânditorii
tuturor celorlalte arte în Europa au fost Armenii.

Comer■ul Armenilor în ultimele secole, - F■r■ îndoial■,
n■v■lirile lui ■ah-Abas ■i mai înainte c■derea regatelor din

Ani, Kars ■i Van ■i emigrarea Armenilor din Asia Mic■ ■i
Europa, deasemeneadistrugerea regatului din Cilicia în sec.

al XIV.lea ■i plecarea Armenilor în masse spre centrele eu-

ropene, au determinat comer■ul armenesc s■ capete. un

caracter mondial. Ar fi prea lung s■ vorbim am■nun■it

despre aceste colonii ■i despre comer■ul care s'a desvoltat

în ele. Se cuvine doar s■ amintim c■ nu exista col■ în Asia

■i -în Europa unde Armenii s■ nu aiba reprezentan■ii lor

comerciali.
Caracterul comercian■ilor-armeni. - Din m■rturisirile

atâtor autori str■ini se desprind destul de bine unele tr■-

s■turi ale caracterului comercian■ilor armeni.

Ca s■ facem un adaos trebue s■ amintim unele tres■

turi generale ale caracterului lor cari l■muresc secretul

succesului lor. Virtutea lor de seam■ este fidelitatea abso-

lut■ în comer■. Celelalte calit■■i sunt: prevederea, silin■a
neobosit■, curaj, cump■tare, pricepere, iubire unul fa■■ de

cel■lalt. +

R

Cei cari au vorbit într'un chip prea pu■in favorabil

despre comercian■ii armeni, au fâcut.o din ur■, din invidie.
Dac■ am examina bine transac■iunile lor, dac■ am urm■ri
cu luare aminte chiar m■rturisirile str■inilor despre ei

ne-am convinge într'adev■r c■ ei posed■-virtu■ile amintite.

Nu e nimeni s■ nege sârguin■a ■i truda lor neobosit■, r■b-

darea la orice suférin■■ ■i la priva■iuni de"orite" fel. To■i
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cunosc aptitudinile lor în cunoa■terea limbilor streine. Ei

cuno■teau toate legile privitoare la m■surile, monetele, m■r-

furile ■i vama ora■ului în care se g■seau. ■i pentru aceasta

ei aveau multe mijloace ; chiar în timpul primelor lucr■ri

tipografice, gra■ie lui Khaciadur, fiul lui B. Bedros din

Diulfa, s'a tip■rit la Amsterdam un caet de 80 pagini con-

■inând informa■iuni am■nun■ite de acest fel. Sunt multe

asemenea caiete manuscrise sau tip■rite.
O alt■ frumoas■ latur■ a firii comercian■ilor armeni,

mai ales a celor din Djulfa, era aceea c■ ei puteau s■ lu-

creze în colaborare. Ei formau asocia■ii, societ■■i comer-

ciale temporare pentru a împarte apoi câ■tigul între ei,

conform condi■iunilor stabilite. Mul■i dintre cei boga■i
împrumutau bani celor s■raci, câteodat■ chiar sume foarte

mari, având încredere în cinstea lor ■i peste câ■iva ani,
banii le erau înapoia■i.

F■r■ îndoial■, bog■■ia aducea cu sine luxul. Dar pe

lâng■ lux apar ■i alte virtu■i ca binefacerea, dragostea
pentru ■tiin■■, art■, frumos. Ei încep s■ tr■iasc■ în palate
m■re■e. Un martor ocular al luxului bog■ta■ilor armeni

din Noua.Djulfa (Arakel din Tavriz) face o minunat■ des-

criere a ora■ului care desf■ta ochii spectatorului cu bise-

ricele ■i cl■dirile sale impun■toare unde domnea o armo-

nie des■vâr■it■ de culori ■i propor■ii. Numero■i au fost

cei cari au construit biserici, mân■stiri, palate, poduri, ha-

nuri, tipografii, institu■ii de binefacere. Ei f■ceau dona■ii
chiar ■i institu■iilor str■ine.

La jum■tatea sec. al XVIII-lea a murit la Madras un

Armean, Bedros Oskan, care nu numai c■ a construit un

mare pod pe fluviul ce traversa ora■ul ■i o scar■ cu 133

trepte în satul Mamlan, dar a l■sat prin testament 60.000

rupii bisericii sf. Petru din Roma, 60.000 mân■stirii Etch-

miadzin, 50.000 bisericei sf. Mântuitor din Ierusalim, 30.000

mân■stirii sf. Garabet din Mu■ ■i 30.000 musulmanilor din

Mecca.

Un alt bog■ta■ armean, Hogea Safraz, începuse s■

construiasc■ un pod de piatr■ peste fluviul Zenderud între

Ispahan ■î Noua .Dijulfa. da ,
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Se ■tie cum regele Akbar, musulman de origine, prac-

tica un fel de sincretism în care se amalgamau Coranul,
pu■in brahmanism, mult parsism, vedism, budism. A trebuit
de asemeni ca ■i cre■tinismul s■-■i aib■ partea sa.

El invit■ pe Jesui■ii din Goa s■ vin■ s■-l înve■e E-

vanghelia. Aceasta a fost originea misiunii Marelui Mon-

gol. Ea fu fondat■ în 1580 de Prea Fericitul Rodolph de

Aquaviva (mort ca martir la Salcette din Goa în 1583) ■i
de p■rintele Antoine de Monserrate. Ei au fost foarte bine

primi■i, au ob■inut dela prin■ toate ajutoarele materiale

dorite, dar nici ei ■i nici succesorii lor n'au putut s■ înte-

meieze o biseric■ cu adev■rat înfloritoare. Cel pu■in le-a
fost cu putin■■ s■ grupeze ■i s■ administreze pe cre■tinii
str■ini destul de numero■i de atunci în aceste cartiere ale
Indiei.

Mul■i dintre ei sunt califica■i de Armeni. Nu e sigur
dac■ to■i au fost în realitate Armeni. Adeseori se -d■dea
aceast■ calificare cre■tinilor orientali, Creci, Caldeeni, Si-
rieni ■i al■ii: ca ■i în Orient to■i Occidentalii erau Franci
sau Franguis în India.

1) Dup■ Hosten, s. J., Jesuit Letters and aliied papers on Mogor,
Tibet, Bengal and Burma, p. II. Mirza Zu-l-Qarnain. A christian grandee
ol three Great Monghuls, (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 1916)»



XII MINIATURI

(Biblioteca armean■ din Capital■).

Psalmi din anul 1596.
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Dintr'o carte de cântece din anul 1640.
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Oricum arfi, la curtea lui Akbar, în cel din urm■

sfert al secolului al XVI-lea, tr■ia un Armean numit Iskan-

dar (Alexandru). El era originar din Alep, f■cuse comer■

pretutindeni în India ■i sfâr■i prin a se stabili în regatul
musulman din Nord-Vest. Prin ce servicii dobândise in.

trare liber■ la palat ? Ca t■lmaciu? c■ci el ■tia mai multe

limbi. Ca medic? c■ci nu era greu în aceast■ ■ar■ s■ ai

reputa■ia de doctor, erau destul câteva re■ete de familie.

Nuse ■tie.
Dar era el într'adev■r Armean? S'a negat aceasta,

afirmând originea lui caldeean■. S■ credem mai curând pe

Jesui■i contimporani ■i prietenii lui, care cu to■ii fac din

el un Armean. Pela 1590 Akbar îl c■s■tori cu fiica unui

compatriot, Abdul-Hayy, ■i el tot atâta de cunoscut la

palat. Fiica acestuia se numea Bibi Iuliana sau doamna lu-

liana. Acest nume nu este armenesc, dar a putut, prea bine
s■-i fie dat la botez la Goa sau aiurea. Ea a avutdoifii:

Zul-Qarnain,. pentru Portughezi dom Gonzalo, n■scut în

1592, ■i Iskandar, n■scut în 1595.

Ei bine, regele purta celor doi copii un mare interes.

El voi ca s■ fie crescu■i în harem de una din reginele sale

care n'avea copii ■i împreun■ cu proprii s■i fii. El îi r■s-

f■■a mult. Intr'o zi fu v■zut luând în bra■e pe Zul.Qar.
nain punându.l s■ s■rute o relicv■ a Sfintei-Fecioare ■i
desprinzând.-o dela gâtul's■u ca s'o pun■ la gâtul micului

cre■tin.
El f■cu acesta în fa■a întregei lumi. Intr'o zi fu de

ajuns un singur cuvânt al copilului pentru ca misionarii s■

capete mari daruri. Tr■ind foarte aproape de harem, ei nu

îndr■sneau s■ ia masa pe terasa lor, mare neajuns pentru
ei în vreme de c■ldur■. Akbar afl■ acesta dela copil ■i le

trimise o barc■. De atunci ei putur■ s■ doarm■ pe râu.

Aceasta nu împiedic■ pe cei doi copii s■ primeasc■

dela p■rin■ii lor ■i dela preo■i o solid■ instruc■iune cre■tin■.
La vârsta de 12 ani ei p■r■sir■ haremul, în care legile nu

le mai îng■duiau s■ r■mân■.

Bibi Iuliana muri în 1598. Numaxdecât Akbar voi s■

sileasc■ pe Iskandar s■ ia în c■s■torie pe fiica defunctei.

Nimic mai firesc pentru un musulman. Dar legea cre■tin■

interzicea aceast■ unire; trebuia dispensa Romei. Misio-
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narii nu primir■ s■ binecuvinteze c■s■toria. Regele d■du

lui Iskandar un ordin forma: : nu avea decât s■ devin■ mu-

sulman ■i atunci putea face ceeace refuza fiind cre■tin;
nimic mai simplu. Misionarii men■inur■ drepturile cre■ti-
nismului, dar Armeanul ced■. Propriulfiu ■i viitorul urma■

al lui Akbar, prin■ul Selim, nu-■i ascunse desgustul pe care

i. pricinui aceast■ Ia■itate.
In timpul acesta preo■ii recurser■ la Roma, dispensa

fu acordat■ luând în considera■ie pe rege ■i c■s■toria putu
astfel s■ fie împuternicit■.

Acestea sunt faptele relatate de Jesui■i. Dar pentru
publicul ■i pentru c■l■torii cari mai târziu adunar■ svonu-

rile populare, era un mister în toate. Dece acest mare in-

teres pentru fiul Armeanului? Cine era aceast■ regin■

f■r■ copil? Este oare ea aceea pe care Iuliana, având

într'o zi o cerere delicat■ c■tre rege în numele preo■ilor,
o sili s■ se îns■rcineze cu ea. Este oare aceia■i care ■ine

lâng■ ea pe fiica Armeanului Domingo Pirez? Aceia■ care

st■rui ca Iskandar s■ ia în c■s■torie pe sora so■iei sale ?

Ce interes avea ea în aceast■ c■s■torie? S■ credem oare

tradi■ia care ne spune c■ Akbar a avut o ■iitoare cre■tin■

■i c■ aceast■ femeie a fost ■i ea sora Iulianei ? Aceasta ar

explica intrarea Armenilor la palat, înalta favoare de care

se bucura atât el cât ■i socrul s■u Abdul Hayy, favoarea
de care se bucura de asemenea fiul s■u sab urma■ii lui

Akbar. Ei erau cu to■ii întru câtva alia■ii regelui. ■i ce s■

mai spunem de zvonul c■ Zul-Qarnain ar fi fost propriul
fiu al lui Akbar ■i al Bibi Iulianei ? Aceasta ar explica
multe lucruri.

Dar despre toate acestea, scrisorile Jesui■ilor, cel

pu■in acelea care au fost g■site, nu spun nimic. Nici m■car

cea mai mic■ aluzie la o regin■ cre■tin■.
*

% *

Când Akbar muri (1605) Iskandar avea o situa■ie din
cele mai b■noase; el era un fel de guvernator într'un car-

tier din Rajputana ■i arenda■ul marelor saline din Samb-

har, a c■ror exploatare o organizase regele defunct.

Prin■ul Selim mo■tenise tronul sub numele de Gihan-

ghir „cuceritorul lumii", 1605-1627. Noul Mare Mongolp■-
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r■si politica religioas■, l■s■ încerc■rile de reform■ ■i se

întoarse la ortodoxia musulman■.

Iskandar se duse s■ dea socoteal■ noului suveran de

tot ce f■cuse. Dar Gihanghir, pe când nu era decât prin-
cipe mo■tenitor nu-■i ascunsese dup■ cum am v■zut,

dispre■ul s■u pentru quasi - apostasia cre■tinului. Dar

luând în c■s■torie pe sora so■iei sale, Iskandar, în ochii

multora trecea acum drept musulman.

■i pentruce fiii s■i nu erau astfel?

Tocmai un nobil Hindus fusese luat din scurt de rege:

„Nu mai adori idolii ; dar atunci î■i trebuie o religie ;

ori musulman, ori cre■tin, alege." Hindusul alege Coranul!

Drept r■splat■ fu plimbat în Delhi pe un elefant de parad■.
Prinzând gust cu acest triumf u■or, Gihanghir se leg■ de
Iskandar. De data aceasta Armeanul se împotrivi. ■i el

declar■ preo■ilor c■ ar fi foarte fericit dac■ martirul i-ar
fi dat ca s■-i ■tearg■ gre■elile.

Regele se întoarse atunci spre cei doi copii. Mai întâi

el voi s■-i fac■ s■ m■nânce carne de porc. A face pe oa-

meni s■ m■nânce carne de porc sau de mistre■ era, jude-
când dup■ relat■rile vremii, o fantezie scump■ prin■ilor
musulmani. Cel mai mic dintre cei doi fra■i r■spunse c■

asupra acestui punct, religia cre■tin■ nu le interzice nimic,
nu le porunce■te nimic, c■ erau liberi. El ar fi putut s■

adaoge, f■r■ îndoial■, c■ fiind crescut într'un mediu musul.

man el avea pentru acest fel de carne, acela■ desgust quasi
- fizic ca ■i musulmanii în■i■i. Dar atât el cât ■i fratele
s■u vor face ceeace le vor spune preo■ii s■ fac■.

Acest capriciu al regelui nu era nimic. Cei doi copii
fur■ sili■i s■ se fac■ musulmani ■i s■ recite Calima, formula

credin■ei islamice: „Nu exist■ alt■ divinitate decât Dum-
nezeu ■i Mahomedeste trimisul s■u". Copiii refuzar■. Indat■
ei fur■ biciui■i ca r■uf■c■tori.

In suferin■■ le sc■p■ câteva murmure care fur■ inter-

pretate ca acte de sl■biciune. Regele voi s■ pun■ s■-i cir-

cumcid■; ei refuzar■, rugându.se s■-i lase în pace. Nu fur■

asculta■i. Li se legar■ picioarele ■i mâinile ■i opera■ia fu

f■cut■.

„Acum la Calima". Nou refuz. Regele, foarte mânios,
ceru s■ se reia flagela■ia. Zul-Qarnain - care avea 14
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ani - se supuse o clip■ ■i loviturile încetar■. Fratele s■u

mai mic fu mai tare. Regele cuprins însfâr■it de mil■ po-

runci s■ înceteze. Dar un favorit, din capul s■u, porunci
s■ se mai adaoge treizeci de lovituri, La rândul s■u

Iskandar ced■.
Indat■ ce putur■ cei doi fra■i t■g■dmri tot ce le

fusese smuls prin suferin■■. Zul-Qarnain merse pân■ acolo

c■ î■i t■ie pe bra■ o cruce lung■ de o palm■ pentru a-■i

isp■■i mi■elia sa.

De data aceasta regele socoti c■ era de ajuns. Ceva

mai târziu întâlnindu-i pe amândoiîi întreb■ dac■ în mod

definitiv ei voiau s■ r■mân■ cre■tini. Ei r■spunser■ c■ da

■i regele întorcându.se c■tre un om dela Curte îi zise:

„Este o ru■ine s■ nu.■i p■strezi credin■a", apoi copiilor:
„Voi r■mâne■i liberi în religia voastr■".

Putem ad■ogac■,la câtva timp dup■ aceasta, Gihanghir
întorcându.se dintr'o expedi■ie împotriva unuia dintre fiii

s■i care se r■svr■tise îi scoase ochii atât lui cât ■i unui

ofi■er.
Dar acest ofi■er fusese unul din instigatorii persecu■iei

mâr■ave îndreptat■ împotriva celor doi mici Armeni.

a
% *

Când tat■l lor muri în 1613, . Zul-Qarnain avea 20

ani. Pare c■ a mo■tenit func■iunile tat■lui s■u c■ci în 1616

îl g■sim la Sambbar colector al veniturilor ■■rii. .Un do.

cument din 1619 îl arat■ guvernator: el are sub ordinele

sale ■i între■inu■i de el 200 de cre■tini s■raci. Doi Jesui■i
sunt preo■ii acestei mici comunit■■i. Acum putem s■-l nu-

mim Mirza, Seniorul Zul-Qarnain.
El este de aci înainte providen■a sau cum se spunea

atunci, „P■rintele cre■tinilor", binef■c■torul principalal bise-

ricilor din Marele Mongol ■i dincolo de el.

Marile sale bog■■ii îi îng■due s■ fac■ mare milostenie.
La executarea testamentului s■u mai întâi el trimite mari

sume de bani clerului armean din Ierusalim, C■lug■rilor
Franciscani dela Ierusalim, din Alep, din Betleem, misiuni.

lor Jesui■ilor la Lahore ■i Agra etc. Apoi în numele s■u

în to■i anii trimete 2.400 de rupi acestora din urm■,

pentru a înlocui aceea ce regele nu le mai d■.
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C■ci în 1614, Portughezii prinzând la Surata un vas

care apar■inea supu■ilor Marelui Mongol, biserici fur■

închise ■i pomenile regale desfiin■ate.
Fa■■ de toate acestea Mirza lu■ asupr■■i pe to■i cre■-

tinii care ar fi recurs la el; venir■ mul■i „c■l■ri ■i pe jos".
El î■i lu■ sarcina s■ distribue v■duvelor ■i altor s■raci

acelea■i pomeni pe care le f■ceau odat■ fe■ele biserice■ti.
Un uragan, distrugând odat■ 40 de biserici, el lu■ asupra

sa cheltuelile reconstruirii uneia dintre cele mai însemnate

la Bassein.
In 1619 el f■cu rost Jesui■ilor de banii necesari pentru

a cump■ra p■mânturi în nordul Salcetei din Bombay, ceea

ce le d■dea oarecum mai mult■ independen■■ fa■■ de rege.

El întemeie ceeace se numea „Collegium inchoatum" din

Agra, re■edin■■ anexat■ unei ■coli ■i un altul în vederea
misiunilor ce erau de înf■ptuit în Tibet.

Toate acestea ■i înc■ multe alte servicii f■cur■ ca Zul-

Qarnain s■ fie asociat cu titlul de binef■c■tor de c■tre

superiorul ordinului „Compagnie de Iesus" la meritele

spirituale ale acestui ordin.

Acestea erau leg■turile sale cu misionarii care, în co-

responden■alor îl numeau adeseori „fratele Zul-Qarnain".
Evlavia sa era aceea a unui c■lug■r. El contribui la

întemeierea unei Congrega■ii a Sfintei Fecioare ■i bine în-

■eles f■cu ■i el parte din ea. Rug■ciuni lungi, liturghii
zilnice, de■i spovedanii, poc■in■■. In bisericile portugheze
exist■ în unele zile flagela■iile în comun; el era cel mai

dornic s■ se supun■ lor primind el însu■i ■i dând aceast■

disciplin■ ; aceasta se petrecea de dou■ ori pe s■pt■mân■

în postul Pa■tilor.
Dar rela■iile misionarilor nu se m■rginesc numai la

virtu■ile lui Zul-Qarnain.
Unfiu, care ■i el promitea mult, imagine perfect■a

tat■lui s■u, cade bolnav. El veghiaz■ ca nici un act su-

persti■ios s■ nu se fac■ fa■a de muribund. Orice contraven-

■ie va fi pedepsit■ cu moartea. Copilul moare dar resem-

narea tat■lui este admirabil■. Maitârziu so■ia lui va na■te
un alt copil, dar facerea este grea. O relicv■ din adev■-

rata cruce a lui Iisus, scap■ mama aproape ca printr'o
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minune. In bucuria sa, guvernatorul d■ libertate prizonie-
rilor ■i le pl■te■te datoriile.

Totul îi reu■e■te. Favoarea sa este atât de mare pe

lâng■ rege încât pentru el, a cere înseamn■ a dobândi. ■i
musulmanii îl venereaz■. Este ■tiut c■ în jurul lui conver-

tirile se înmul■esc ■i cre■tin■tatea este în mare zel. El,
însu■i, dar mai ales congrega■ia o supravegheaz■. Nu e

bine s■ te ab■ii dela reuniuni. El fondeaz■ premii de ca-

tehism. Misionarul trebuind s■ lipseasc■ dou■ luni, Mirza

desn■d■jduit, neputând s■ mai primeasc■ împ■rt■■anie, o

înlocuia cu poc■in■a; nu mai mânca carne ■i Musulmanii

admirau exactitatea cu care respecta hot■rârea sa chiar ■i
la banchetele oficiale. Pân■ ■i în c■l■torii în timpul postu-
lui Pa■tilor postul s■u era strict ■i nu mânca decât o sin-

gur■ dat■ seara.

Ii trebuia liturghie în fiecare zi chiar dac■ f■cea parte
din suita regelui în deplas■rile sale.

Dac■ se întâmpla diminea■a ca „lascarii" (mercenarii)
prin■ului s■ fac■ bagajele în momentul când începea liturghia
nu puteau s■ se apropie de cortul Armeanului decât în

clipa când totul se terminase. De prisos s■ mai spun c■

purtarea sa în via■a particular■ era f■r■ gre■al■. ■i ne

putem închipui în ce mediu al volupt■■ilor tr■ia.

Regelui Gihanghir, în 1629, îi urmeaz■ fiul s■u Khuram

care lu■ numele de Shah Jahan. S'ar putea crede c■ noul

suverani-ar fi mereu favorabil. Nu fuseser■ ei oare crescu■i
împreun■ la palat? Dar Shah Jahan era musulman fanatic

■i lacom. Apoi mai avea ur■ pe prietenul s■u din copil■rie.
Prin■ mo■tenitor ■i r■svr■tit contra tat■lui lui, trecând

prin Sambbarzicându-■i c■ e strâmtorat, el ceru lui Mirza

bani ca s■ acopere cheltuelile sale. Guvernatorul nu voi

s■-i dea ; el n'avea autoriza■ia regelui ■i trebuia s■ dea so-

coteal■ de veniturile ■■rii.
La schimbarea de domnie, Zul-Qarnain era guvernator

într'un loc în Bengal, nu se prea ■tie în ce ora■, poate în

Gorakhpur, în Oudh.
Dar în 1632, afacerile mergeau prost între Marele

Mongol ■i Portughezii care se fixaser■ în statele sale.
Ei aveau o destul de mare agen■ie de comer■ sau „bandel"

la Hugli pe rând cu acela■ nume, pu■in mai sus de Chan-

dernagor-ul de azi.
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Cu tot sfatul repetat al fe■elor biserice■ti din Agra,
ei nu trimiser■ ambasad■ regeluila suirea sa pe tron. Apoi
mai erau socoti■i r■spunz■tori pentru jafurile f■cute de

pira■ii portughezi sau meti■i pe coast■, etc. In scurt, avu

loc o expedi■ie militar■. Hugli fu pustiit, numero■i prizo-
nieri adu■i în interior ■i o adev■rat■ persecu■ie religioas■

urm■; ea se resim■i pân■ în Agra.
In acest an chiar Mirza fu chemat la curte. El se în-

toarse aducând regelui drept dar cinci elefan■i ■i cum era

poet ofranda lui fu înso■it■ de o închinare în versuri.

,
El primi 4.000 de rupi. Toat■ lumea credea c■ regele

îi rezerva vreo situa■ie înalt■. In realitate era în disgra■ie.
El avea du■mani; ei îl pârtr■ regelui c■ a■a cinstit

cum pare este peste m■sur■ de bogat. Acestea fiind spuse
se f■cu perchizi■ie la locuin■a sa ■i cum el se refugiase la

misionari, din nou perchizi■ie la re■edin■■. In zadar fur■

pu■i la tortur■ oamenii s■i, nu se g■si ascunz■toarea care

se b■nuia. El nu sc■p■ de închisoare decât f■g■duind
400.000 de bani de aur ■i, bineîn■eles, f■g■duiala odat■
f■cut■ se ceru mai mult. In timpul acesta, soacrasa, ■i cei doi

fra■i vitregi erau întemni■a■i, sili■i s■ se lepede de religia lor.

Jesui■ii aveau ■i ei partea lor în aceast■'persecu■ie.
Sub pretext c■, clopotele sup■rau pe un Armean bolnav,
ei le ridicau. Solda■ii ocupau casa: c■lug■rii erau pu■i în

lan■uri. P■rintele de Castro era biciuit. Un moment suspen-

dat■, persecu■ia fu reluat■ în 1634 ■i 1635; apoi înceta.

Dar vremea favorurilor trecuse pentru misionari. Erau

l■sa■i în pace în bisericile lor f■r■ mijloace de traiu.

■i el, bogatul Mirza era constrâns la s■r■cie. C■lu-

g■rii crezur■ c■ e de datoria lor s■-i înapoieze un potir
de aur pe care-l aveau dela el. Apoi pu■in câte pu■in el

intr■ din nou în gra■ia regal■. Il vedem înso■ind pe rege

în c■l■toriile sale ■i la vân■toare. El c■p■t■ libertatea nu-

mero■ilor prizonieri portughezi, prin■i la Hugli.
El are trei b■ie■i ■i o fat■. Fata sa este m■ritat■. Fiii

s■i mai mari sunt la curte (1640). In 1642, este autorizat s■ se

întoarc■ la Bengal, de data aceasta ca ofi■er al vice-regelui
Sultan Shuja, al doilea fiu al împ■ratului; el este provi-
den■a cre■tinilor. In 1646 el restitue comunit■■ii ■i c■lug■-
rilor Augustini vechi venituri. Apoi se întoarce la Agra.
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In 1648, el figureaz■ pe o list■ a marilor seniori, redactat■

de Shah Jahan, „pa ■inând rangul de 500 (sic) cu 300 de

cai". El este guvernator în regatul Lahore ■i suita sa este

de 400 de oameni aproape to■i cre■tini.
La vârsta de 60 ani el se retrase din afaceri. El avu

o slujb■ onorific■ la curte, cu o pensie pentru el ■ifiii lui.

Nu depindea decât de el ca s■ aib■ mult mai mult c■cii

se promitea marea cu sarea dac■ se f■cea musulman. El nu

voia,dar pentru asta nu era mai pu■in tare ■i mare,

Adeseori compunea versuri pentru prin■ ■i punea pe

muzican■ii dela curte s■ le cânte; i se cereau mereu. „El
era, spune un misionar, pentru oamenii ■■rii ceeace este

pentru noi Camoens". Aproape s■rac, fa■■ de cum fusese;
nu mai avea acum decât o suit■ de 50 de cavaleri. De alt-

fel, în totdeauna bine primit de rege c■ruia îi vorbea f■r■

înconjur.
Se v■zu bine aceasta când în 1651 ap■ru la Agra

episcopul Matheiu de Castro, Brahm goanez, vicar apos-

tolic, episcop de Chrisopolis, foarte nedemn de încrederea

pe care propaganda o avea în el. El scandaliza pretutin-
deni pe unde trecea prin ciud■■eniile sale ■i ura împotriva
Jesui■ilor. El jurase s■-i expulzeze din Mongol. Calomniile

despre felul s■u de a se purta aruncar■ în închisoare pe

capelanul lui Mirza, p■rintele Henri Buseo.

Numaidecât Zul-Qarnain plec■ s■ reg■seasc■ pe rege

care c■l■torea ■i nesocotind eticheta ajunse mânios s■

cear■ pe al s■u „Padre" cum îl numea el.

Când Armeanul plec■, ob■inând ceeace dorea regele
zise celor din jurul s■u: „A■i v■zut mânia lui?. Trebue s■

trecem cu vederea aceasta, îl cunosc, am fost crescu■i îm-

preun■! ".

Nu se cunoa■te locul ■i data mor■ii lui. Trebue s■ fi

fost prin anul 1656. Mormântul s■u n'a fost g■sit. Doi

dintre fiii s■i muriser■ înc■ de pe când tr■ia el. Al treilea

care trecea de excentric ■i desechilibrat îi supravie■ui ■i se

l■s■ circumcis. Apoi redeveni st■pân pe el însu■i, î■i re-

cunoscu gre■eala ■i pentru a o isp■■i, puse s■ i se fac■ o

cruce mare pe care o purt■ cu o funie de gât pe str■zile

ora■ului Delhi m■rturisind în gura mare p■catullui. Pu■in
dup■ aceea muri.

P■r. ALEX, BROU



EACTORUL ARMEANO-BIZANTIN

SLOULEURAZBUUEOARA *

Europa de R■s■rit se învecina cu acele regiuni întu-

necate ale Asiei de unde popoarele barbare n■v■leau unele

dup■ altele în ■■rile civilizate. S■lb■ticia n■v■litorilor Go■i,
Huni ■i Avari a ■ters în peninsula balcanic■ orice urm■ a

civiliza■iei romane. Când Slavii au cucerit aceast■ regiune
n'au g■sit acolo nici o tradi■ie local■. Nici ei nu aduceau
vreo amintire na■ional■. Dar la marginea peninsulei ei au

g■sit un ora■ înfloritor a c■rei vârst■, relativ tân■r■,li s'a

p■rut infinit■ ■i al c■rui trecut atât de bogat dep■■ea limi-

tele în■elegerii lor. Tarigrad, ora■ul imperial, a devenit

pentru ei sinonim caciviliza■ie.
La începutul sec. âl VII.lea Slavii balcanici au accep-

tat st■pânirea împ■ratului Heraclesiar în cursul urm■toarelor

dou■secole, imperiuls'a cufundat în haos, în urma marilor n■-
- v■liri ale Sarasinilor ■i din cauza prigonirilor iconocla■tilor.

1) Dup■ Renciman, „Civiliza■ia bizantin■".
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Darîn sec. al IX-lea Bizan■ul a putut s■ acorde chestiunei

slave aten■iune mai pu■in doctrinar■. Intre timp, diferite

schimb■ri au avut loc. Rasa bulgar■ huno-ucrainian■ trecuse

Dun■rea. Ace■ti Bulgari probabil c■ nu erau prea numero■i
dar avea un spirit de organiza■ie ceeace lipsea Slavilor.

Treptat, treptat ace■tia au întemeiat un regat puternic
care cuprindea tot teritoriul peninsulei. In numeroase lupte
ei întâlniser■ o■tile imperiale. In anul 811, hanul Krum îl

omora pe împ■ratul Nichifor I-iu (803-811) pe câmpulj de

lupt■. Pân■ atunci îns■, Bulgarii tr■iser■ ca nomazi pentru
a sc■pa de civiliza■ie. Hanul Krum (803-814) ■i fiul s■u

Omortag (814-831) avea îns■ spirit organizator. In timpul
domniei lor, Armenii ■i Grecii au început s■ p■trund■ în

■ar■. Hunii doreau s■ aibe palate, Grecii ■i Armenii au

venit s■ le construiasc■.

Tara prezenta posibilit■■i comerciale de cari comer-

cian■ii s'au folosit în larg■ m■sur■. In timpul r■zboaielor

cet■■ile Adrianopol ■i Mizambru au r■mas câtva timp în

mâinele Bulgarilor ■i prizonierii ■i prada luat■ i-au informat

despre izvoarele ■i bog■■iile civiliza■iei bizantine.

La început, Hunii s'au ar■tat b■nuitori ■i au început
s■ prigoneasc■ orice urm■ de cre■tinism.

Incetul cu încetul, elementul bulgar s'a asimilat cu cel

slav ■i regatul unit bulgar a putut s■ reziste atrac■iei Cons-

tantinopolului. Hanul Boris (852-889), nepotul lui Omortag,
din motive diplomatice ■i cu viitor scop politic, a hot■rât

s■ primeasc■ Cre■tinismul. Imp■ratul s'a gr■bit s■ trimeat■

misionari. Bizantinii au dat n■val■ spre palatul din Bliska.
Boris a fost botezat Mihail dup■ numele na■ului s■u, îm-

p■ratul Mihail al III-lea (856-857). Câtva timp el a intrat

în rela■ii cu Roma spre a vedea dac■ nu g■se■te acolo o

form■ de cre■tinism mai favorabil■ lui, dar dezam■git în

fa■a severit■■ii ■i rigidit■■ii dela Roma, s'a supus iar■■i
bisericii din Constantinopol. Patriarhul Photius l.a încurajat
s■ întemeieze o biseric■ autocefal■ ■i supus■ Constantino-

polului, cu slujba oficial■ în limba bulgar■.
Intemeierea definitiv■ a bisericii bulgare a fost favo-

rizat■ în aceea■ epoc■ de mi■carea unei misiuni înfiin■ate de

Bizan■. La sfâr■itul secolului al VIII-lea, Charlemagne, cu a-

jutorul Bulgarilor, a nimicit regatul întemeiat de Avari în
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valea mijlocie a Dun■rii aproapecu un secol în urm■. Francii

îns■ n'au tras mari foloase depe urma acestei izbânzi, valea
aceasta fiind de cincizeci de ani sub st■pânirea mareluire-

gat slav al Moraviei.

Regele Rostislav al Moraviei (846-870), în anul 862, se

vedea obligat, în calitatea sa de monarh autocrat, s■ pri-
measc■ cre■tinismul ■i cerea instruc■iuni dela Constantino-

pol. Regentul Burdas ■i patriarhul Photius au ales pentru
aceast■ misiune pe unul din prietenii lor, Macedoneanul
Constantin sau Ciril, linguist vestit, care studiase filologia
limbilor slave ■i alc■tuise un alfabet conform cu fonetic■

slav■.

Ciril ■i fratele s■u Metodiu au plecat în Moravia ■i
au înfiin■at acolo o biseric■ cu Evanghelie ■i slujb■ în limba

local■. Biserica morav■ era prea tân■r■ pentru a r■mâne

singur■. Constantinopolul era prea departe ■i era desp■r-
■it■ de el prin regatul bulgar. Ciril, g■sind cre■tini latini în

■■rile vecine, a vrut s■-i supun■ juridic■iunei din Roma.

Vestitul pap■ Nicolae I-iul a primit cu bucurie acest lucru.

Dar Roma nu voise niciodat■ s■ suporte obiceiurile de a

oficia slujba în limba local■. Dup■ moartea lui Ciril ■i a lui

Nicolae, papii au pus nenum■rate piedici în calea lui Meto-

diu, episcopii latini din Germania i-au întins o mul■ime de

curse,

Monarhul morav Svatopluk (870-894), urma■ul lui Ros-

tislav, a pierdut orice n■dejde. Dup■ moartea lui Metodiu,
opera sa a fost distrus■.

Din îndemnul Latinilor, discipolii s■i cei mai de seam■

au fost exila■i din Moravia,ceilal■i au fost vându■i ca sclavi

la Vene■ia de unde ambasadorul Bizan■ului i-a cump■rat
pentru a-i trimite la Constantinopol. Photius i-a primit bu-

curos ■i a înfiin■at un seminar de misionari slavi. In acela■

timp ■i discipolii surghiuni■i soseau în Bulgaria ■i o g■seau
o tot atât de bun■ primire din partea lui Boris care i.a fo-

losit pentru a exercita o influen■■ slav■ asupra bisericii

sale. Cu ajutorul s■u, sub protec■ia patriarhului ■i a împ■-
ratului, a luat fiin■■ biserica autonom■ a Bulgariei. Astfel

Moravia a pierdut rodul muncii celor doi fra■i macedoneni

■i pu■in dup■ aceea, a primit pedeapsa ingratitudinei sale.
La sfâr■itul secolului, Maghiarii p■gâni au n■v■lit în valea
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Dun■rii ■i au pus cap■t regatului Moraviei, Bulgaria a sc■pat
dela pieire opera lui Ciril ■i onoarea de a fi prima biseric■

slav■ civilizat■ apar■ine Bulgarilor de origin■ finic■ ■i
ucrainian■,

Civiliza■ia lor, cu toate c■ aveau un alfabet propriu,
era bizantin■. Simion (893-927), fiul lui Boris, a fost pro-

tectorul nouii culturi.

-El crescuse la Constantinopol unde studiase bine pe

Demostene ■i pe Ioan Gur■ de Aur. La curtea sa s'au adu-

nat traduc■toii cari au t■lm■cit în limba slav■ cronicile gre-

ce■ti, interpret■rile evanghelice ■i alte opere. Ei au copiat
cl■dirile m■re■e din marea sa capital■ Preslav ■i au încer-

cat în mod îndr■zne■ s■ egaleze minun■■iile din Constan-

tinopol.
Totu■i, ultimele s■p■turi arheologice, au scos mai mult

la iveal■, ca ■i în toat■ arta Bulgariei, lucr■ri în stil iranian.
Nueste nici o îndoial■ c■ aceasta se datoreaz■ arti■tilor
armeni veni■i în num■r mare în Bulgaria.

Totu■i, actualii istorici bulgari v■d în aceast■ realitate

urmele unei arte indigene prebulgare, aduse din p■r■ile Nor-

dice ale M■rii Negre de c■tre Bulgarii nomazi în timpul
emigr■rilor lor.

Tarul Simion a fost primul care a avut preten■ii asu-

pra Constantinopolului, ca descendent al Cezarilor, pre-

ten■iune încercat■ ■i de urma■ii s■i ■i de vecinii lor sârbi,
pân■ la Ferdinand Coburg.

Simion s'a încoronat împ■rat, a numit un patriarh, ■i
s'a n■pustit asupra zidurilor Constantinopolului. In zadar.

Fiul s■u Petru (927-969), p■strând titlurile imperiale ■i pa-

triarhale, s'a c■s■torit cu o prin■es■ bizantin■ ■i astfel con-

ducerea ■i civiliza■ia au c■zut sub influen■a bizantin■.

Când Bizan■ul a reg■sit întreaga sa putere la sfâr■itul
sec. al X.lea, a sim■it nevoia de a nimici tân■rul imperiu
bulgar. A fost o munc■ înceat■, fiindc■ Bulgarii sub dom-

nia Tarului Samuel, se luptau viteje■te. Pân■ la sfâr■it, Va-

sile al II-lea Bulgaroctonul a terminat nimicirea. Bulgaria
a devenit provincie, în acela■ timp îns■ a reu■it s■-■i p■s-
treze limba ■i organiza■ia bisericeasc■, viitor sâmbure al

unuiregat, dac■ s'ar fi ivit prilejul. Mai mult înc■, ea cre-

ase o nou■ civiliza■ie care - art■ sau literatur■ - se da-
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tora Constantinopolului sau Armenilor dar care, cu toate

acestea nu era mai pu■in slav■ în esen■a ei!).
La c■derea primului imperiu bulgar contribuise ■i apa-

ri■ia schismului bogomilic în Bulgaria.
Acest schism a fost înfiin■at de c■tre preotul Bogo-

mil ■i f■r■ nici o îndoial■, a suferit influen■a sectei pauli-
ciene din Armenia. Era o credin■■ dubl■ care condamna

deopotriv■ munca ■i pro crea■ia ■i adopta o atitudine pa-

siv■ fa■■ de fatalism. Aceast■ sect■ a dat na■tere pove■ti-
lor cu vr■jitori ■i basmelor din literatur■ °).

Unele erau originare de acolo dar majoritatea erau de

provenien■■ greac■, armean■ sau oriental■. Aceast■ sect■

a fost desfiin■at■ în Bulgaria abia un secol dup■ c■derea

Bizan■ului dar ea s'a r■spândit în Occident, în Serbia■i s'a

înr■d■cinat în Bosnia ■i Croa■ia. Pân■ la venirea Turcilor,
ea a r■mas religia Bosniei.

Ar trebui complectate aceste aluzii despre influen■a
Armenilor asupraciviliza■iei vechei Bulgarii printr'o scurt■

men■iune asupra influen■ei armene■ti din cultura bizantin■

îns■■i. Intr'adev■r Bulgaria ■i în general Europa oriental■

■i Rasia datoreaz■ Bizan■ului civiliza■ia lor. Prin urmare,

influen■a armean■ asupra Bizan■ului prin mijlocirea Cons.

tantinopolului, este o influen■■ indirect■ asupra culturii
acestor ■■ri.

Influen■a Armenilor asupra Bizan■ului, scrie Renciman

e probabil mai mare decât cea reciproc■.
Inainte de biruin■a bisericii ■i întemeierea Constanti-

nopolului, cre■tinismul era religia oficial■ a Armenilor.
Armenii erau foarte mândri de vechimea închin■rii lor

spre cre■tinism. Prima mare dinastie a Armenilor, cea a Ar■a-
cizilor era o ramur■ a dinastiei Parte. Gra■ie rela■iunilor
cu Persia, arta armean■ ■i mai cu seam■ arhitectura, pri-
mise un caracter sasanit; ea a fost cultivat■ în Armenia,
desvoltat■ ■i transmis■ în Occident unde a insuflat via■■

1) Despre origina armean■ a regelui bulgar Samuel, vezi : N. Adon■,
Samue: VArménien, roi des Bulgares, Bruxelles, 1938. (Mémoires Acad.

Roy. de Belgique, cl. d, Lettr. XXXIX.)
2) Karapet Ter Mkrlichian: Die Paulikianer im byzantin'scher Kai-

serreiche und verwandte Ketzerische Erscheiungen in Armenian, 1893.

Lepzig; Prof. Iordan Ivanov: Bogomolski Knighi i leghendi, Sofia, 1925.
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nou■ artei imperiale. Civiliza■ia arab■ n'a influen■at întru

nimic pe Armeni iar Constantinopolul foarte pu■in.
In sec. al IX.lea, rela■iunile dintre Armeni ■i Capital■

s'au consolidat. Marea dinastie a Bagratizilor s'a n■scut

la poalele mun■ilor Ararat. Titlul lor de rege era cunoscut

în acela■ timp în Bagdad ■i în Constantinopol. Incetul cu

încetul, în sec. al X.lea, dup■ o eclips■, ei s'au liberat de

jugul st■pânirii arabe; pentru aceasta s'au bucurat de aju-
torul imperului a c■rui putere cre■tea cu dinastia Mace-
donean■ care se mândrea cu origina sa bagratid■1).'

Ajungând la rela■iunile dintre Armeno-Ciliciei ■i im-

periu, autorul spune: „Este destul de greu s■ definim
chestiunea influen■ei reciproc■ dintre imperiu ■i aceast■

nou■ Armenie. Probabil c■ a fost mai slab■ decât influen■a
reciproc■ dintre Armeni ■i Crucia■i. Armenii au exercitat

probabil o mare influen■■ asupra picturii italiene ■i bi.

zantine".

LEVON TUTUNGIAN

1) Desprerolul Armenilor în Bizan■, vezi : Strzygowski, Die Baukunst
der Armenier und Europa, Wien, 1918, 1, p. 733; Gelzer, Die Genesis

der byzantinischen Themen verfassung, p. 981; A. Vasilief, Istoria im-

periului bizaniin, vol. 1, p. 255 ; Prof. Kulakovski, /storia Bizan■ului, vol.

III, p. 284; Charles Diehl, Histoire de 'empire byzantin, Paris, 1920, p.
99 ; L. G. Guerdan, /mp■ra■i armeni în Bizan■, în „Ani", auul 1, vol. III.
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UN ARMEAN CARE A TRADUS

.- BIBLIA IN LIMBA CHINEZA /)

La sfâr■itul sec. al XVIII-lea în Colegiul Fort-William

din Bengal, fondat de societatea East-India, se înfiin■ase o

sec■ie pentru traducerea Bibliei în limbile orientale. Con-

duc■torii acestei sec■ii doreau de mult timp s■ traduc■

Biblia în limba chinez■ ■i în acest scop c■utau un profesor
cunosc■tor al acestei limbi care, pe lâng■ traducere s■ se

ocupe ■i cu predarea limbii chineze în Colegiu fiindc■ pe

teritoriile societ■■ii East.India din Bengal, expuse la focul

fortifica■iilor chineze■ti depe frontiera tibetan■, nu era

nimeni care s■ poat■ citi chiar cea mai simpl■ scrisoare în

limba chinez■.

Dup■ multe cercet■ri, societatea a reu■it s■ g■seasc■

un Armean, pe Ioan Lassar, n■scut în China ■i cunosc■tor

al limbii chineze. Mai înainte Lassar fusese func■ionar al

Portughezilor la Makao, unde redacta scrisori oficiale des-

tinate cur■ii din Peking, apoi se ocupase cu comer■ul.
Lassar consim■i s■-■i lase îndeletnicirile comerciale ■i s■ se

angajeze la Colegiu în schimbul unui salariu anual de 450

lire engleze. Dar pentruc■ în timpul acela, conduc■torii

Colegiului se temeau c■ Societatea East-India nu numai c■

nu va voi s■ fac■ o augmentare asupra bugetului Cole-

giului, dar c■ va cere chiar o reducere a cheltuelilor, n'au

putut s■-i acorde lui Lassar salariul cerut. Totu■i tradu-
cerea Bibliei în limba chinez■ era un lucru foarte important
■i Lassar p■rea omul cel mai nimerit s'o fac■. Astfel con-

duc■torii Colegiului n'au ezitat s■ asigure salariul lui Lassar,
dând din buzunarul lor ■i l-au numit în func■iune.

Lassar a început numaidecât traducerea bazându.se
mai mult pe traducerea armean■ dar folosindu-se ■i de cea

englez■.
Conduc■torii Colegiului au hot■rât s■ deschid■ un curs

de limb■ chinez■ ■i s■.l îns■rcineze pe Lassar cu predarea
lui, Ins■ tinerii func■ionari ai Soc. East-India near■tândnici
o dispozi■ie de a înv■■a limba chinez■, conduc■torii Colegiu-

1) Dup■Claud'us Buchanan: Cercet■ri cre■tine în Asia, London,1819.
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lui au propus misionarilor Bapti■ti ca Lassar s■ se stabi-
leasc■ la Serampur lâng■ Calcuta, cu condi■ia ca unul din-
tre misionarii b■trâni ■i cel pu■in trei dintre cei tineri.s■

urmeze cursurile lui de limba chinez■. Mr. Marshman cu

cei doi fii ■i unul din fiii doctorului Keoy au fost primii
elevi ai lui Lassar.

In 1807, traducerea evangheliei lui Mateiu, pe care

Lassar o terminase, a fost trimis■ Arhiepiscopului de Can.

terbury spre a fi p■strat■ în Biblioteca din Lambet, drept
primul fruct a funda■iei chineze din Bengal. In 1808, evan-

gheliile lui Mateiu, Marcu ■i Luea erau traduse în limba

chinez■ ■i tip■rite.
Elevii lui Lassar au f■cut progrese mari în studiullim-

bei chineze. In 1808, guvernatorul Indiei, Lordul Minto,
la serbarea anual■ a Colegiului Fort-William, a amintit cu

mul■umire ■i laud■ c■ trei tineri, nu numai c■ vorbeau chi-

neze■te, ceeace nu era greu pentru Europenii cari erau în

rela■ii cu Chinezii, dar c■ ei citeau ■i traduceau c■r■i chi-

neze■ti ■i redactau chiar în limba chinez■, cu litere chine-

ze■ti. Cu aceast■ ocazie, Lord Minto a men■ionateforturile

perseverente, demne de laud■ ale lui Lassar ■i traducerea

în limba chinez■ a evangheliilor lui Mateiu, Marcu ■i Luca,

Elevul lui Lassar, Mr. Joshua Marshman (1768-1837)
a publicat primul volum al scrierilor lui Confuciusîn litere

chineze■ti ■i traducere englez■, cu o introducere despre
limba chinez■.

Cartea avea 873 pagini ■i era în patru volume: The

Works of Confucius, containing the original Text with a

Transtlation, 1811. Marshman a continuat cu Lassar tradu-

cerea Bibliei în limba chinez■.

Pe când Lassar ■i Marshman traduceau Biblia în

limba chinez■ la Calcuta, Robert Marison (1782-1834) din

Soc. Misionarilor din Londra se ocupa cu aceea■ lucrare

la Kanton, cu colaborarea Chinezilor ■i servindu.se de tra-

ducerea chinez■ a Bibliei p■strate la Muzeul Britanic.

HAIG BERBERIAN



EROI ARMENI IN LITERATURA INTERNATIONALA

NICOMEDE DE CORNEILLE ■I
ARMENII ?) .

In 1652 se reprezint■ Nicoméde de Corneille. Aceast■

pies■ este de sigur una dintre cele mai curioase pe care

le-a scris el. Desnod■mântulestefericit ; eroii întrebuin■eaz■

f■r■ încetare ironia, ■i, în timp ce Nicoméde ■i Laodice
dau dovad■ de mândrie, Prusias se poart■ ca un mo■neag

de comedie.
Ne întreb■m pentru ce Corneille a calificat.o de tra-

gedie ■i nu comedie eroic■, dup■ cum, cu un an maiînainte

f■cuse cu Don Sanche Aragon.
Mult■ vreme, dealtminteri, Nicoméde a derutat pecri-

tici; Voltaire îi g■sea stilul de cea mai mare josnicie ■i la

o reluare a piesei, când Talma juca rolul principal, Andrieux
corect■ numeroase versuri.

Dar pentru cei pe care.i intereseaz■ Armenia pe lâng■

1) Comunicare f■cut■ la Societatea de Studii Armene, ■edin■a dela

26 Ianuarie 1923.
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motivele generale mai exist■ ■i un motiv particular de a

studia Nicoméde. In adev■r Corneille d■ femeii iubite de

Nicoméde, Laodicei, titlul de regin■ a Armeniei ■i Nicoméede
nu pierde niciun prilej s■ ne aminteasc■ c■ în Armenia

Laodice se bucur■ de o libertate suveran■,

Dar cine era Laodice?
Scriitorii secolului al XVII-lea nu c■utau s■ ascund■

isvoarele din care s'au inspirat în operele lor, Corneille,
când public■ Nicoméde, nu se ab■tu dela un obicei constant.

In prefa■■ ca ■i în examenul piesei el ne spune c■ a

împrumutat subiectul dela Justin.

In adev■r, în cartea XXXIV din istoria sa, Justin

poveste■te cum a ajuns Nicoméde rege al Bithyniei. Iat■

pasagiul, a■a cum l-a tradus Corneille însu■i, Cum fac ade-

seori traduc■torii, contimporanii s■i, el red■ destul de exact

în■elesul buc■■ii f■r■ totu■i s■ se preocupe de a reproduce
felul cum e t■iat■ fraza sau mi■carea ei.

„In acela■ timp Prusias regele Bithyniei f■cu planul
s■ asasineze pe fiul s■u Nicomede pentru a ridica pe cei-

lal■i fii ai s■i pe care-i avusese dela o alt■ so■ie ■i pe care.i

crescuse la Roma: dar acest plan fu descoperit acestui

tân■r prin■ de aceia chiar, care.] puseser■la cale ; ei f■cur■

mai mult, îl îndemnar■ s■ se poarte la fel cu un tat■ a■a

de crud, ■i s■ fac■ s■ cad■ asupra lui cursele pe care i le

preg■tise, ■i nu le fu greu s■-l conving■. Indat■ ce intr■ în

regatul tat■lui s■u, care-l chemase al■turi de el, el fu pro-

clamat rege; ■i Prusias gonit de pe tron ■i p■r■sit chiar de

slujitorii s■i, oricât■ grije pusese pentru a se ascunde,fu în-

sfâr■it omorit de acest fiu ■i-■i pierdu via■a printr'o crim■

tot atât de mare ca aceea pe care o f■ptuise dând porunc■

s■-l asasineze".

Corneille, f■r■ niciun scrupul, aducea modific■ri ciu-

date subiectului pe care.l luase dela istorici. El f■cu cu

Justin a■a cum f■cuse, dealtfel, cu atâ■ia al■ii.
Dintr'un conspirator destul de viclean el face prin■ul

cel mai generos din lume. El reduce la un singur personagiu,
f■r■ s■ vrea poate, la drept vorbind, pe Prusias al II.lea,
tat■l lui Nicoméde ■i pe Prusias I la care se refugiase
Hanibal. El confund■ deasemenea - dar de data aceasta

putem afirma aproape c■ aceast■ confuzie este involun-
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tar■ - Flaminius ■i Flamininus, El imagineaz■ episoduri,
inventeaz■ un desnod■mânt nou; în scurt el î■i ia fa■■ de
autorul care l-a inspirat toate libert■■ile posibile.

E sigur c■ în Nicoméde, Corneille a vrut mai întâi s■

ne intereseze cu o intrig■ politic■; dar o pies■ f■r■ dra-

goste ar fi p■rut aspr■ celui mai auster spectator ; de a.

ceea a trebuit el s■ îmbine cu intriga politic■ o intrig■ de

dragoste. Trebuie s■-i dea o iubit■ lui Nicoméde ■i ea îi va

fi disputat■ de fratele s■u vitreg care îi disput■ ■i regatul.
In cartea XXXVIII a lui Justin el descoper■ c■ Nicoméde,
ajuns la b■trâne■e se c■s■torise cu Laodice v■duvalui

Ariarat regele Capadociei: „Sed jam Laodice per pactionem
se Nicomédi in matrimonium tradiderat". In pies■ Laodice va

fi iubit■ de Nicom■de.

Laodice era sora faimosului rege al Pontului, Mitridat.

Dup■ Justin ea a avut o via■■ foarte aventuroas■: ea avu

mult de suferit dela fratele s■u care puse s■-i omoare pri-
mul ei b■rbat; ajutat■ de Nicoméde, ea sus■inu contra lui

lupte aprige ■i pentru a p■stra Capadocia recurse la ■ire-
tlicuri pu■in delicate :

„Nicomedes timens ne Mithridates accessione Cappadociae
etiam Bithyniae finitimam ivaderet, subornat puerum eximiae

pulchritudinis quasi Ariarathes tres, non duos filios genuisset
qui a senatu Romano paternum regnum peteret. Uxorem quoque

Laodicem Romam mittit ad testimonium trium ex Ariarathe

susceptorum filiorum". Dar povestirea lui Justin nu stinghe-
re■te pe Corneille: paricidul Nicoméde devine un erou

m■rinimos, v■duva intrigant■ o fat■ plin■ de gra■ie ■i de

virtute. Pe lâng■ aceasta, Corneille e face regin■ ■i nu re-

gina Capadociei, ci regina Armeniei. Dece Corneille a substi-

tuit Capadociei Armenia ?

Corneille, desigur, nu se temea s■ pun■ pe scen■ aven-

turi pu■in cunoscute ■i i se întâmpl■ s■ ia drept eroi per-

sonagii care nu sunt celebre. Dar se pare cu toate acestea

c■ a vrut s■ dea puncte de reper spectatorilor. El va

amesteca, m■car prin aluzie, vreun om mareîn intriga piesei,
sau va situa piesa într'o ■ar■ care nu va fi necunoscut■.

In Rodogrene, Rodogreneeste prin■esa Par■ilor ■i Cleo-

patra regina Siriei, ■i dac■ Rodogrene ■i Siriana Cleopatra
- pe care Corneille are grij■ s■ n'0 numeasc■ niciodat■
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pentru a feri pe auditor s■ o confunde cu Egipteanca -

nu sunt prea ilustre, în schimb cunoa■tem Par■ia ■i Siria.

In Nicoméde se vorbe■te f■r■ încetare de Hanibal „al c■rui

nume zice Corneille, nu este un mic ornament al operei
sale". El ar■ta astfel spectatorilor timpul ac■iunii ; dar cum

s■ arate locul ? Bithynia nu este un ■inut prea faimos ■i
nu mai mult decât Capadocia; publicul risca foarte mult

s■ se r■t■ceasc■ în aceste regate asiatice.

Dar ochii lui Corneille c■zur■ pe capitolul lui Justin

care urmeaz■ dup■ acela chiar în care sunt povestite in-

trigile lui Nicom■de ■i ale Laodicei. Justin trateaz■ aci des-

pre Tigran, regele Armeniei. Corneille este foarte fericit:

poate î■i aminte■te el c■ o parte a Capadociei a format,
sub imperiul roman, provincia Armeniei secunde. Dealtfel

a f■cut atâtea schimb■ri în subiectul dat de istorie c■ poate
s■ fac■ una mai mult ■i el transfer■ Laodicei regatullui

Tigran.
Armenia era desigur cunoscut■ de spectatorii care

asistaser■ la reprezenta■ia lui Nicoméde. Câ■iva ani înainte

de. a scrie Nicoméde, în Armenia, care ajunsese provincie
roman■, Corneille situase pe Polyeucte ■i dou■ piese, care

aproape contemporane cu Nicomé■de se deosebesc mult de

aceasta din urm■, dovedesc c■ f■r■ teama de a fi obscur

se putea vorbi atunci de Armenia în teatru.

In 1653, un an dup■ reprezenta■ia lui Nicoméde, Scarron

d■ una dintre comediile sale cele mai burle■ti ■i dintre cele

mai vesele.

El o intituleaz■ Don Japhet d'Arménie. Eroul este un

personagiu ciudat, nebun dup■ împ■ratul Carol Quintul.
Dela prima scen■ se spune despre el:

El î■i d■ numele de Japhet din Armenia

Coborând din tat■'n fiu din al doilea fiu al lui Noe.

Mai departe don Japhet arat■ el însu■i care este ori-

ginea sa:

Poate inc■ nu ■ti■i cine-s eu.

Vreau s■ v■ explic pe cât pot.
C■ci lucrul nu-i prea lesne de'n■eles.
Din bunul tat■ Noe am cinstea s■ cobor

Noe care f■cu s■-i pluteasc■ casa-i pe ape
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Când toat■ semin■ia omeneasc■ b■u peste m■sur■

Vede■i c■ nu-i nimic mai curat decât rasa mea

Al■turi, un cristal ar p■rea impur:
Din al doilea fiu al s■u am venit

Sângele s■u p■strat din tat■ în fiu pân■ la mine

M■ face'n aceast■ josnic■ lume numai cu mine asemenea.

In cursul piesei el revine asupra noble■ei sale

Cavaler, vei spune seniorului comandor

C■ nobilul Japhet îi e prea servitor

■i c■ se bucur■ c■ numele îi este Toléde;
C■ în noble■e aci regele însu■i se pleac■ în fa■■-mi
C■ci eu sunt don Japhet nepotul lui Noe

Din Armenia e numele meu, prin ordin mai'nainte hot■rit

Pe care l-a l■sat înaintea mor■ii acest faimos patriarh
Pentruc■'n Armenia un munte isa primit corabia.

Scarron avea deci câteva no■iuni asupra Armeniei.

In anul când se juca Don Japhet din Armenia sau

poate chiar doi ani mai târziu Moliére înc■ comedian r■t■-

citor, d■dea la Lyon prima reprezenta■ie a piesei sale

PEtdurdi. Dar în actul al patrulea al acestei piese, Lélie

apare travestit■ în negustor armean; se ■tie ce neghiobii
face ■i una dintre ele d■ ocazia unei vesele replice:

Trufaldin

„„Unde l-ai l■sat

Lélie

În Turcia, la Turin.

Trufaldin

Turin? dar ora■ul acesta

E, cred, în Piemont

Mascarille

Oh! cap nesocotit

Nu'n■elegi;. vrea s■ spun■ Tunis

■i-acolo'n adev■r ■i»a l■sat fiul;
Dar Armenii au to■i un obicei

Un viciu de limb■ la noi ceilal■i foarte greu

In toate cuvintele ei schimb■ nis în rin

■i pentru-a spune Tunis ei pronun■■ Turin
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Corneille, deci atribuind Laodicei regatul Armeniei o

f■cea suverana unei ■■ri cunoscute; el d■dea publicului
oarecare indica■ii asupra ■inuturilor unde au tr■it persc-

nagiile sale.

Bine în■eles ceeace spunem despre argumentele lui

Corneille nu trebue luat decât ca o ipotez■, dar ■i din

Polyeucte ■i din celelalte piese pe care le-am citat e legitim,
credem, s■ tragem concluzia c■ Armenia în secolul al

XVILlea era popular■ dramaturgilor ■i oamenilor de teatru

■i Corneille se ar■ta, înc■ odat■, autor abil folosind aceast■

popularitate pentru a ad■oga un ornament piesei sale

Nicoméde.

A. FERDINAND HEROLD



PRINTESA ARMEANA ZENOBIA

Intr'un num■r din „Revue des Etudes Arméniennes"* a

ap■rut un studiu foarte interesant al lui Ferdinand Herold

despre Radamiste ■i Zenobia, tragedie de Crébillon.
In acest studiu pl■cut ■i spiritual autorul ne arat■

cum poe■ii tragici ai secolului al XVII-lea dup■ ce au cam

abuzat de Grecia ■i-au îndreptat izvoarele inspira■iei spre
Romaniapoi printr'o tranzi■ie logic■, spre popoarele asia-

tice care se g■seau mai mult sau mai pu■in sub domina■ia
Romei ■i a c■ror istorie ar putea p■rea fecund■ în episo-
duri tragice.

Printr'o ciudat■ întâmplare, Armenia de■i cu totul

necunoscut■ de autorii francezi ai marelui secol, ocup■ cu

toate acestea un loc de cinste în tragedia acestei epoci
fiind scoas■ la mod■ da Corneilie în nemuritorul s■u

Polyeucte.
t

D.] Ferdinand Herold ni-l arat■ pe Crébillon ca imi»

tator plin de zel al lui Corneille, c■utând de-opotriv■ ins-

pira■ia sa pe malurile lui Arax din Armenia ■i f■când o

tragedie mediocr■ dup■ câteva elemente date de Tacit, mai

mult sau mai pu■in fericit adaptate la nevoile teatrului.

S■.mi tie îng■duit cu aceast■ ocazie s■ amintesc c■

marele poet tragic italian Metastase, aproape contimporan
cu Crébillon!) a scris ■i el de asemenea o Zenobie, pe care

1) Crébilion (1674-1762), Métastase (1698-1782).
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o cunosc ■i traducerea armean■ pe care a dat.o în 1876,
unul dintre marii poe■i armeni ai secolului trecut, P■rin-
tele Eduard Hurmuz, din congrega■ia Mechitari■tilor din

Vene■ia.
Intriga lui Métastase, urmând de asemenea, în linii

mari, povestirea lui Tacit, se dep■rteaz■ foarte mult de

aceea a lui Crébillon. Iat■ în câteva cuvinte cum anali-

zeaz■ P■rintele Hurmuz aceast■ intrig■ în cuvântulînainte

al traducerii sale :

Zenobia,fiica

:
lui Mitridat, regele Armenilor, iubea

pe Tiridat fratele regelui Par■ilor, dar în urma st■ruin■elor
tat■lui s■u trebui s■ se resemneze m■ritându.se cu Rada-

mist fiul lui Pharasman, regele Georgiei; totu■i aceast■ c■-

s■torie nu fu publicat■.
La câtva timp dup■ aceasta, Mitridat muri ■i Rada-

mist, b■nuit c■ ar fi autorul acestei mor■i fu silit s■ fug■

de mânia Armenilor.

Zenobia îl urm■ în fuga sa, dar neputând s■ îndure

oboseala acestei c■l■torii gr■bite, pe care o f■ceau pe cai,
abia ajunser■ pe malurile fluviului Arax când ea rug■ pe

Radamist s'o omoare pentru ca s■ nu cad■ vie în mâinile

trupelor trimise în urm■rirea lor.

Dar în chinuitoarea sa perplexitate, Radamist z■ri în

dep■rtare trupele lui Tiridat ■i recunoscu chiar pe acesta

din urm■ care în adev■r alerga în c■utarea Zenobiei în

speran■a de a se c■s■tori cu ea ne■tiind c■ ea devenise

so■ia legitim■ a lui Radamist.

Radamist înt■râtat de gelozie, lovi mai întâi pe Ze-

nobia, apoi se r■ni pe el însu■i, voind mai bine s■ moar■

decât s■ lase pe so■ia sa s■ cad■ în mâinile rivalului.

R■nile nu fur■ mortale, dar cei doi so■i c■zur■ neîn-

sufle■i■i, el între trestiile fluviului ■i Zenobia în valurile

Arax-ului.

Radamist ascuns de trestii nu fu descoperit de trupele
lui Tiridat ■i putu fi ridicat de acolo de un om milostiv

care îl îngriji; în timp ce Zenobia dus■ de ap■ spre malul

opus fu pescuit■ de o p■stori■■, care o duse în colibaei ■i
o îns■n■to■i dându-i îngrijirile trebuitoare.

„In drama lui Métastase, scrie p■rintele Hurmuz, vedem

pe Tiridat plin de admira■ie în fa■a credin■ei pe care o
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ar■tase Zenobia iubirii ei pentru Radamist ■i în fa■a acestei

virtu■i, voind la rândul lui s■ se înal■e la un nivel moral

tot atât de ridicat, în loc de a omor? pe Radamist ■i de a

domni în Armenia al■turi de prin■esa Zenobia, el îi las■

libertatea ■i regatul acestui rival ■i aceleia pe care acesta

din urm■ o iubea".

P■rintele Hurmuz nu maiscrie nimic altceva ■i începe
s■ traduc■ textul lui Métastase; cât despre mine, f■r■ a

vrea s■ intru aici într'un studiu am■nun■it al acestei opere,

am crezut interesant s■ apropii aceasta de tragedia lui

Crébillon a■a de bine analizat■ de Ferdinand Herold ■i s■

scot în eviden■■ coinciden■a foarte ciudat■ prin care acela■

episod al istoriei sbuciumate a Armeniei a inspirat doi

poe■i tragici celebri, în dou■ mari ■■ri occidentale.

Dr. V. TORCOMIAN



MARTURISIRI DESPRE ARMEXI ■I CULTURA LOR

ARMENII ■I ROMA)

Aceast■ lucrare, rezumat al cercet■rilor întreprinse -de

zece savan■i germani acum câ■ivaani, asupra originii ariane

a poporului armean, în afar■ de însemnatul interes ■tiin-
■ific ce.l reprezint■, este de o vie actualitate politic■.
Prezint■ un însemnat interes ■tiin■ific întrucât în fa■a
acestor documente cade aser■iunea inventat■ cu privire la

o fals■ leg■tur■ rasial■ între poporul armean ■i cel iudaic;
este de o vie actualitate politic■, întrucât chestiunea ar-

mean■ este pe cale s■ reînvie.

Deci, Na■iunea Armean■ este de origine curat arian■

■i cele 30 de secole de istorie proprie, apostolii s■i, eroii

s■i ■i numero■ii, chiar foarte numero■ii s■i martiri îi con-

fer■ dreptul la o via■■ proprie. Asupra nenorocirilor po-

porului armean, nenorociri provocate de Ru■i ■i Turci,
istoria ■i-a pronun■at verdictul: ele n'au fost decât expre-

siunea spiritului de superficialitate brutal■ a dou■ popoare

cu o ciciliza■ie mai redus■, c■tre un altul de o putere spi-
ritual■ mai mare, datorit■ în mare parte Romei mame.

Lupta purtat■ în mod barbar de c■tre Ru■i ■i Turci

împotriva Armeniei, desigur nefiind dictat■ de necesit■■i
de teritoriu sau de bog■■ii naturale, a fost în fond o lupt■

1) Prefa■a la-traducereaîn italiene■te a bro■urei germane „Armenier-
tam - Ariertum" ap■rut■ în 1934 la Potsdam, con■inând articolele mai

multor savan■i germani (Dr. H. H. Schaeder, Dr. Joh. v. Leers, Dr. Karl

Roth, Lic. Klinge, Ewald Stier, Dr. Joseph Strzygowski, Prin■ul de Max

al Saxoniei, Richard Sch■der, Dr. Paul Rohrbach, etc.)
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împotriva Romei întrucât civiliza■ia Armean■ era o deri-

va■ie luminoas■ a ei.

In Italia se ■ine seam■ de secole întregi de fazele
culturii armene; în Italia cele mai legitime aspira■iuni ar-

mene ■i-au g■sit ■i g■sesc pe cei mai pasiona■i sus■in■tori.
In concluzie Na■iunea Armean■ consider■ Na■iuneaItalian■

ca pe aceea care s'a dovedit cea mai în■eleg■toare a marei

sale tragedii, care a sus■inut drepturile sale pe baza des-

cenden■ei comune din Roma, descenden■■ dovedit■ de afi-

nitatea etnic■, cultural■ ■i religioas■ dintre cele dou■

popoare.

Intrucât înglobarea Uniunii Sovietice apare din ce în

ce mai precar■, poate c■ nu este departe ora în care as-

pira■iile milenare ale poporului armean vor fi încununate

de un succes glorios.
Armenii din lumea întreag■ sunt în num■r de aproape

3 milioane ■i jum■tate, sentimentul de dragoste de nestins

pentru patria lor p■r■sit■ îi face demni de considera■ie ■i
respect; s■-i dorim deci cu ardoare împlinirea acelor idealuri
de libertate na■ional■ care sunt expresiunea drept■■ii dintre

popoare, adic■ punctul principal al Ideii Musoliniene, ge-
neratoare a progresului civilizat ■i deacum nepieritor al

secolului nostru.

CARLO BARDUZZI



&" £.PR-ten...

06
alee■1-8...

e
-

CALATORI STREINI DESPRE ARMENI

ARMENII IN

_
IMPREJURIMILE

DONULUI ■I CRIMEBI')

Despre Armeniexist■ nesfâr■ite m■rturii în memoriile

scriitorilor ■i istoricilor str■ini din toate veacurile. Din p■-
cate, cei mai mul■i dintre ei ne sunt necunoscu■i ■i de cei

pe cari îi cunoa■tem mai mult sau mai pu■in, noi ne-am

folosit prea pu■in sau în mod superficial. In ultimul timp
se fac încerc■ri s■ umplem acest gol al studiilor armene.

Aceste încerc■ri ne vor ar■ta c■ o mare comoar■ st■ ascuns■

în folosul istoriei culturii armene ■i ceeace nu putem do-

bândi din m■rturiile literaturei armene, ne.o dau în mod

satisf■c■tor izvoarele str■ine.

De data aceasta vom vorbi despre m■rturiile a doi

scriitori despre coloniile armene■ti din Noul-Nahicevan ■i
Crimeea.

Armenii au p■truns de timpuriu în Rusia, mai ales ca

negustori. In Astrahan exista o împortant■ colonie armean■,

a c■rei activitate este amintit■ în m■rturiile contimporane:
Armenii erau stabili■i în toate punctele navigabile dealun-

gul fluviului Volga. In lucrarea sa, Edward Daniel Clarke

spune : „Cazacii dela Don dând informa■ii despre poporul

1) Dup■ memoriile de c■t■torie ale lui Edward Daniel Clgrke ■i
Heber.



lor (■i ei sunt mult mai capabili s■ scrie istorie decât mul■i
dintre academicienii ru■i), declar■ c■ ei sunt un amestec

de diferite na■iuni, mai cu seam■ de Cerkezi, Malo-Ru■i,
Ru■i ■i înc■ de T■tari, Le■i, Greci, Turci, Calmuci ■i Ar.

meni. Numai în ora■ul Cerkes.Kioi ■i pe strada cu acela■

nume se pot vedea toate aceste popoare în acela■ timp ■i
fiecare în costumele lor na■ionale.!)

Dar marea ■i seculara colonie armean■ din Crimeea,
care a dat na■tere mai târziu importantei colonii armene

din Noul-Nahicevan, este o realitate din punct de vedere

cultural ■i istoric care, alegând Crimeea ca leag■n, a in-

suflat înc■ din sec. al XI-lea putere ■i vitalitate vechilor

■i înfloritoarelor colonii armene■ti din Polonia, Ungaria,
Basarabia, România. Nu exist■ înc■ un studiu istoric com.

plect asupra acestei colonii. Este adev■rat c■, Mechitari■tii
din Vene■ia ne.au dat câteva volume în leg■tur■ cu acest

subiect, îns■, prin subiectele lor, ele sunt mai mult ni■te
izvoare nepre■uite decât istorie complect■ a Armenilor din

Crimeea.

Rolul coloniei armene din Crimeea în arta armean■

medieval■ (miniatur■, arta poetic■) este foarte caracte-

ristic ■i interesant de studiat. El este important deaseme-
nea pentru istoria comercial■, ■tiin■ific■ a Armenilor. Din

p■cate, din lips■ de speciali■ti, istoria coloniei armene■ti
din Crimeea r■mâne aproape necunoscut■. Astfel, pentru
moment, profitând de prilejul ivit, se pot aduce doar, con-

tribu■ii minime ca aceasta, dar care, sper■m, adaog■ ceva

la prea pu■inele noastre cuno■tin■e. S■ prezent■m mai în-

tâiu pe scriitorii englezi din cari vom cita:

Primul, Edward Daniel Clarke, este un celebru c■l■-

tor englez. N■scut în 1769 la Willington (Sussez, în Anglia)
■i mort în 1822. Din 1799 pân■ în 1802, el a f■cut c■l■to-

rii în numeroase ■■ri din Europa, Asia ■i Africa.
In 1810 s'a publicat opera sa interesant■ ■i ilustrat■:

„Travels in various countries of Europe, Asie and Africa",
prima parte intitulat■: „Russia, Tartary and Turkey".

Este o lucrare serioas■ ■i critic■, nespus de impor-
tant■, preg■tit■ în mod ■tiin■ific.

1) Edward Daniel Clarke, p. 28.
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Al doilea, tot Englez, Rev. Reginald Heber episcop
anglican ■i poet n■scut la Malpas (Cheshire, Anglia), în

1783 ■i mort la Trichinopoli (India) în 1826. »

Lucrarea lui Heber despre aceast■ parte a Rusiei a

r■mas sub form■ de manuscris ■i nu s'a publicat.
In opera sa amintit■ mai sus, Edward Daniel Clarke

arat■ p■r■ile corespunz■toare ale lucr■rii sale cu cele din

opera lui Heber.
S■ trecem la informa■iile din lucrarea lui Clarke.

„In diminea■a urm■toare (25 Iunie 1800) noi am luat

r■mas bun dela Cazacii dela Don ■i în diligen■a noastr■

a■ezat■ pe o plut■ (dub■) am pornit în josul fluviului (pri-
vind adesea înapoi la frumoasa priveli■te a ora■elor Oxai■i
Cerkes-Kioi) spre Nahicevan!), o colonie armean■ întemeiat■

cu aproape 25 de ani în urm■?) ■i care în acest scurt timp
ajunsese la o situa■ie prosper■. Locuitorii ei sunt veni■i
din Crimeea. Ei au vreo patru sute de pr■v■lii, a■ezate
toate într'o cl■dire foarte mare, acoperit■, asem■n■toare

cu cele din Moscova. Ora■ele din apropierea v■rs■rii

Donului ofer■ c■l■torului un aspect social foarte nou ■i
interesant. El întâlne■te acolo o jum■tate duzin■ de na■iuni
diferite-■i tot atâta limbi, ■i fiecare na■iune în portul s■u

deosebit. Pe când noi ne îndreptam spre cartierul arme-

nesc, am v■zut T■tari, Turci, Greci, Cazaci, Ru■i, Italieni,
Calmuci ■i Armeni, cari, împreun■ cu grupul nostru al

Englezilor, formau o expozi■ie de costume a nou■ na■iuni
diferite pe o întindere de aproape un sfert de mil■ engle-
zeasc■. T■tarii pescuiau pe malul fluviului sau ducea vitele

spre ora■, Turcii fumau in cafenelele lor,. Grecii alergau
de colo pân■ colo, spunând minciuni ■i f■când schimb de

m■rfuri, Cazacii c■l■reau în diferite direc■iuni, Ru■ii ca

gavdieni se sc■rpinau la cap, Italienii erau marinari vene-

■ieni sau napolitani, Calmucii trâ■nc■neau unii cu al■ii,
Armenii, b■rba■i ■i femei, se plimbau în tr■suri, iar Englezii
erau martori la toate acestea.")

„Nahicevan ne d■ un exemplu viu de acel spirit între-

prinz■tor atât de caracteristic comerciantului armean. Ar-

1) Noul-Nahicevan. 2) In 1779.

1) Pag. 304-306.
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menii nu sunt o na■iune de oamenisprinteni. Sunt aproape tot

atât de greoi ca Turcii ■i rustici ca Olandezii, a■a încât la Con-

stantinopol, printre comercian■ii europeni, este foarte r■s-

pândit■ vorba: „Armeanul manifesteaz■ bucuria a■a cum

ursul danseaz■", Cu toate acestea, atunci când interesul

comercial îi împinge, ei p■trund în toate ■■rile, r■stoarn■

toate piedicile, f■când adesea c■l■torii pe drum de uscat

spre Indii ■i în ■■rile cele mai îndep■rtate din lume. Cine,
în afar■ de ei, putea s■ spere, bizuindu-se pe promisiunea
Rusiei, c■ într'un biet sat de pe Don,înconjurat de întinse

pustiet■■i, vor putea intemeia un izvor de comer■ ■i bog■-
■ii. M■rfurile ■i produc■iunile lor, dup■ câte am putut ju-

, deca, p■reau turce■ti ■i g■seau întroducere pentru vânzare

în Oxai ■i Cerkes Kioi. Ei (Armenii) furnizeaz■ m■rfurile

pentru toate târgurile din împrejurimi, acestea fiind eve-

nimentele cele mai extraordinare din Europa, fiindc■ sunt

vizitate de aproape toate na■iunile europene. Nu exist■

popor civilizat sau barbar, care s■ nu fie reprezentat în

aceste târguri ce au loc pe coasta m■rii de Azov ■i pe

malurile Donului, mai ales la marele târg din Nahicevan.

Atunci apar „Hamazobii"* lui Herodot, întocmai a■a cum

tr■iau pe vremea marelui istoric, c■l■torind în care cu co-

viltir. Asemenea locuin■e ambulante se pot întâlni oricând

în regiunile locuite de T■tari.

„Am p■truns în partea unde se g■seau pr■v■liile. O

strad■ acoperit■ sau trotuar, înconjurând o pia■■ p■trat■,
sem■nând cu Palais-Royal din Paris. Fiecare meserie are

locul s■u deosebit, a■a ca în pie■ele turce■ti din Constan-

tinopol ■i, a■a cum se obi■nue■te, în pie■ele orientale, po-

deaua pr■v■liei este mai înalt■, ■i pe ea ■ade negustorul cu

picioarele încruci■ate ■i-■i face socotelile. Toate pr■v■liile
erau pline de m■rfuri ■i vânzarea se f■cea repede. St■pânii
lor erau deseori Mahomedanicari fabricau papuci, opinci
■i cisme din piele colorat■. Am mai v■zut tutungerii, croi-

torii, magazine de stofe ■i m■t■suri, de ■aluri de India,
b■c■nii ■i m■cel■rii, brut■rii, fier■rii, etc.

„Pâinea este foartebun■ ■i dup■ obiceiulasiatic, aluatul

este fr■mântat ■i copt în public. Oamenii cari trec prin
fa■a pr■v■liilor seam■n■ cu ni■te masca■i printre cari

costumele luxoase ale comercian■ilor armeni fac contrast
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cu pieile ■i bl■nurile T■tarilor s■lbateci, sutanele Turcilor,
hainele militare simple ale Cazacilor, uniforma urât■ a

gardienilor ru■i ■i bl■nurile unsuroase ale Calmucilor".!)
Clarke d■ o informa■ie foarte interesant■. Costumele

femeilor armene din Astrakan este cel mai bogat din

toate. Este de mirare cum pot ele s■ suporte greutatea
rochiei.

_
Primul vestmânt, cel interior, de m■tase aurit■.

Al doilea, de catifea neagr■, lucrat■ bogat cu aur ■i m■r-

g■ritare. Al treilea, cel exterior, aproape în întregime din

aur masiv, împodobit cu sfere, nasturi, ciucuri ■i ■ireturi
de aur etc. V■lul turbanului cade pe um■rul stâng ■i aco-

per■ fa■a, l■sând descoperite doar nasul ■i ochii. Numai

p■rul pe care.l arat■ este fal■, împletit în dou■ cozi groase
de fiecare parte, aduse peste urechi.

i

Dup■ Pallas?) origina coloniei armene din Nahicevan

este emigrarea popula■iei armene din Crimeea, când Suvarof,
s'a retras cu armatele ruse■ti ■i s'a încheiat pace cu T■tarii.

In timpul acela, cei mai boga■i dintre comercian■ii ■i me-

seria■ii armeni împreun■ cu majoritatea popula■iei cre■tine
c■reia apar■inea toat■ industria productiv■ ■i comer■ul
Peninsulei au p■r■sit Crimeea în toamn■. Imp■r■teasa a

poruncit s■ se preg■teasc■ locuin■e ■i s■ li se fac■ înlesniri

pentru stabilirea lor de-alungul Donului. Dar administratorii

ru■i au avut toat■ grija ca sumele destinate pentru reali-

zarea scopurilor suveranei lor s■ ajung■ în buzunarele lor.

Cândauvenit, coloni■tii armeni n'au g■sit decât ni■te colibe

mizerabile, construite în grab■ în modul cel mai primitiv.
Cu timpul, aceste bordeie s'au transformatîn locuin■e con-

fortabile ■i ordonate. Multe din ele sunt construite din

piatr■ de var ■i sunt acoperite cu c■r■mizi în fabricarea

c■rora ca ■i în cea a vaselor de lut Armenii sunt me■teri.
Mai sunt ■i alte colonii armene■ti, apar■inând tot regiunei
Rostovului, ■i toate sunt înfloritoare. Armenii sunt foarte

respecta■i în ■ar■ ca sârguin■■, seriozitate ■i buna lor pur-

tare fac din ei o foarte important■ achizi■ie pentru imperiu.
Ins■ toat■ popula■ia, cuprinzând cele dou■ sate ■i toat■

comunitatea din acea regiune, nu num■ra opt mii de in■i.")

1) Pag. 309-311.
2) Travels through the Southern Provinces. Vol, I. p.}476.

|

3) P. 312-313; Pallas în al doilea s■u volum (p. 480) indic■ 7000,
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■i vorbind despre regiune, el spune: „Cazacii dela

Don st■pânesc partea pe care este construit■ fort■rea■a
Rostovului ca ■i cea pe care este stabilit■ colonia ar-

meneasc■".!) Pentru aceast■ st■pânire îns■ nu i se arat■

autorului nici un motiv.

a
* e

■i acum s■-l l■s■m pe Rev. Heber s■ descrie ora■ul
Nahicevan :

„La dep■rtare de o verst■ de Rostov, este un mare

ora■ armenesc, Nahicevan. Ni s'a spus c■ el con■ine 1500

familii. Au patru biserici ■i dou■ pie■e mari foarte aglome-
rate ■i cu mare activitate. Noi aveam o scrisoare adresat■
unuia din cei mai cunoscu■i locuitori ai ora■ului care avea

gradul de colonel ■i fiul c■ruia era unul din elevii lui Mr.

Andre din Rostov ■i t■lmaciul nostru. El se numea Abramof.

Am constatat c■ Armenii întrebuin■au numele de botez

al p■rin■ilor lor la care se ad■oga terminologia „of", care

este un semn de noble■e. Abramof avea doifii în armata

maritim■ a Rusiei ■i avea renumele unui om foarte bogat.
El cuno■tea pe Lazarof, cel care vânduse lui Orlof marele

diamant. Casa lui Abramof era frumos mobilat■, avea o

mas■ de biliard ■i etala un lux european. Ins■ to■i s'au

a■ezat cu picioarele încruci■ate afar■ de st■pânul casei al

c■rui costum era croit dup■ modul european. El avea câteva

s■bii ■i palo■e interesante impodobite frumos pe care mi

le-a ar■tat cu mândrie. Mi.a spus c■ el ■i mare parte din

concet■■enii s■i au emigrat din Crimeea în timpul turbur■-

rilor de acolo ■i c■ li s'a dat acea regiune ■i un regulament
prin care li s'au ocordat acelea■i privilegii de cari se bu.

curau vecinii lor din Astrakan. Comer■ul cel mai de seama

este cel al pielei. Femeile sunt voalate dar acelea pe care

le-am putut z■ri sunt foarte frumoase. ■i b■rba■ii sunt fru-

mo■i ■i bine f■cu■i. Ru■ii ur■sc pe Armeni. Este îns■ bine

cunoscut c■ Armenii sunt un element preferat de guvernul
rus ■i multe familii nobile au sânge armean în vine (Dol-
goruki, Bagrathion).

Ivan I-iu a dat multor Armenititlul de Cneaz, le-a acor-

dat libertate în comer■ ■i religie. Ei aveau voie chiar s■

1) Pag. 314.

27
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fac■ procesiuni. Armenii au o biseric■ m■rea■■ la Peters-

burg ■i alte câteva la Astrakan ■i Kazan. Indr■sneala ■i
activitatea lor sunt bine cunoscute. Mr. Anderson din Pe-

tersburg mi-a spus c■ el cunoa■te un Armean care a fost

de dou■ ori la Basra ■i odat■ la Samarkant în Tibet. L-am

întrebat pe Abramof dac■ asemenea c■l■torii erau obi■nuite
sau nu, ■i dac■ ar putea duce cu ei un european deghizat
ca servitor, de pild■. Mi-a r■spuns afirmativ la cele dou■

întreb■ri. El însu■i a fost în Georgia ■i în multe p■r■i din

Turcia dar nu mai departe. Am remarcat câ■iva Musulmani,
cel pu■in ni■te oameni cu turbane verzi!)".

Acest Abramof din Noul.Nahicevan este c■pitanul
Hovhanes Abrahamian, numit ■i Ivan Abramovicicel din

delega■ia trimis■ la Arhiepiscopul Iosif Arghutian de c■tre

colonia din Crimeea ■i mormântul c■ruia se g■se■te în

curtea bisericii Sf. Nicolae din Noul-Nahicevan, purtând
urm■torul epitaf (aci nu d■m decât un fragment):

„În acest mormânt odihne■te
Prea nobilul ■i harnicul b■rbat

Ivan Abramovici, de neam armenesc

N■scut în ora■ul Caffa din Crimeea

Servitor al prea-puternicului Tar
Al împ■r■tesei Caterina a Rusiei

Decorat cu crucea de cavaler

Era colonel pod-polcovnic.
A ajutat neamul s■u mult încercat

Care era r■mas în câmpie,
Adresându-se m■ritei împ■r■tese
Care le-a dat prin decret privilegiul
De a întemeia Noul-Nahicevan

■i libertate pentru zece ani".")

S■ mai ad■og■m o informa■ie suplimentar■ la obser-

va■iile lui Heber. In paragraful de mai sus, am v■zut cum

Heber aminte■te c■ a observat în Noul-Nahicevan oameni

cu turbane verzi, considerându-.i Mahomedani. Intr'adev■r,
ei puteau fi considera■i ca atare fiindc■, în afar■ deei, ce-

1) P. 304 - 305.

2) E. ■ahaziz în <Azgakrakan Handes», 1901, p. 55.



435

lor ce aveau alt■ religie ca Armenii sau Grecii cre■tini, le

era interzis s■ poarte turbanul verde. Aceasta îns■, numai

în ■■rile de sub st■pânirea musulman■. Astfel, în Noul-Na-

hicevan, culoarea turbanului n'are nici o leg■tur■ cu na-

■ionalitatea. Despre acest lucru, chiar Edward Daniel Clarke

adaog■ la sfâr■itul rândurilor lui Heber: „Turbanul verde

fiind un semn de mare personalitate în Turcia ■i Armenii
din Noul-Nahicevan neavând nici o team■ de a imita pe

Musulmani, eu cred (fiindc■ am observat acela■ obiceiu la

fa■a locului) c■ ei poart■ acel turban ca semn al libert■■ii
de care se bucur■". !)

A■adar, cei ce purtau turbane verzi puteau fi ■i Ar-

meni ■i erau chiar, dup■ m■rturia lui Clarke.
Vorbind despre Taganrok, Clarke spune: „Taganrok

cuprindea la început 70.000 locuitori, dar în urmatratatului

încheiat cu Turcii, a fost în întregime nimicit. Reînvierea

ora■ului începe cu stabilirea coloniei armene■ti din Noul-

Nahicevan".?) El. a v■zut acolo Armeni.
*

* %

Vorbind despre Crimeea ■i mai cu seam■ despre Caffa,
Edw. D. Clarke spune c■ a g■sit acolo o serie de antichi-

t■■i printre cari „noi am descoperit o inscrip■ie armean■,
cu litere frumos gravate pe o stânc■ de marmor■ alb■.

Aceast■ inscrip■ie se g■se■te ast■zi în curtea bibliotecii

universit■■ii din Cambridge (Anglia) ■i traducerea ei se

poate vedea în darea de seam■ a lucr■rii „Marmore gre-

ce■ti" publicat■ acolo (Clarke: Greek Marbles, p. 8). Ea amin-

te■te numai de lucr■rile f■cute pentru construirea unei bi-

serici la Caffa în 1400. °)
Este de notat c■ aceasta este cunoscuta ■i vecheains.

crip■ie pe piatr■ care ne-a parvenit din trecutul Caffei-
P■rintele Minas P■j■■kian■, în pre■ioasa sa lucrare „C■l■-
torie în Polonia", nu aminte■te de nici un monumentcu data

1400 în Caffa pe care a vizitat-o nu mult dup■ Clarke. E

adev■rat c■ el vorbe■te despre o frumoas■ u■■ sculptat■
în lemn de nuc pe care se vede data 1371 ■i numele sculpto-

1) Travels, p. 305.

2) p. 328.

3) p. 449.
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rului ■■nafor ■ah, care dup■ m■rturia p■rintelui Mechi-

tarist, se g■sea în biserica Sf. Hre■takapet (Sf. Arhangheli)
din Caffa, în timpul vizitei sale. Tot la Sf. Sarkis era o

u■■ cu o inscrip■ie abia citea■■ cu data 1366 care purta

■i inscrip■ia familiei Der-Mamikonian■. Pe aceast■ u■■ de

nuc mai este o inscrip■ie mai nou■ cu data 1530. Ce s'a în-

tâmplat oare cu aceste pre■ioase antichit■■i ? Muzeele din

Armenia ar trebui s■ le p■streze ca r■m■■i■ele atât de va-

loroase ale artei armene■ti a sculpturii pe lemn. Din p■cate
în muzeul armean din Erivan am v■zut, în 1931, numai u■a

mân■stirii Sevan, câteva minunate capiteluri sculptate ■i
strane de nepre■uit■ valoare.

Autorul englez continu■ : „Intre acestea dou■ (cartierul
t■t■resc ■i cel genovez) e a■ezat pe o în■l■ime cartierul lo-

cuit de Armeni. Este o priveli■te de ruini, asem■n■toare

cu cartierul st■pânit de Genovezi. Dac■ vreodat■ Feodosia
era a■ezat■ pe locul unde este ast■zi ora■ul Caffa, ocupa

probabil coasta M■rii Negre. Oricât m'ar îndruma obser-

va■iile mele eu nu sunt convins totu■i c■ Feodosia ■i Caffa

s■ fi fost a■ezate în acela■ loc."

„Pe colina ce se înal■■ lâng■ ora■ul Tatarilor, aproape

de zidurile vechei fort■re■e armene■ti, este o cl■dire cir-

cular■, foarte asem■n■toare cu ruinele vechi dela Baia lâng■

Neapole, pe coasta m■rii, cari sunt numite deobiceiu temple
dace ■i cari, mai curând par a fi r■m■■i■ele vechilor b■i.

Ast■■i este o ruin■ dar când s'a dat la o parte tencuiala

de pe zid, s'a putut observa o frumoas■ f■■ie de nisip
colorat, ca cele descoperite la Pompeiu ■i Herculanum.
Aceast■ cl■dire servea de loca■ de rug■ciuni pentru Armeni

■i probabil c■ ei fuseser■ nevoi■i s■ acopere ornamentele

barbare".!) ■i continu■ s■ dea am■nunte despre vechea

ruin■. M■rturise■te c■ mare parte din cl■dirile dela Caffa

r■mase nev■t■mate erau în ora■ul t■t■resc. Vorbind despre
Karasubazar, spune c■ erau ■i Armeni printre locuitori.

Vorbind despre Bahceserai, el aminte■te c■ : „Negus-
torii armeni din Nahicevan cari împreun■ cu aproape

to■i cre■tinii din peninsul■, emigraser■ din Crimeea, lo.

cuiser■ mai înainte la Bahceserai, ■i pierderea lor a fost

1) pag. 450-452.
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resim■it■ dup■ st■pânirea rus■. Popula■ia de ast■zi, b■rba■i
■i femei, num■r■ aproape ■ase mii de in■i".!) Dup■ Pallas,
sunt 5776 locuitori printre cari ■i Armeni.

Num■rul emigran■ilor din Crimeea era, dup■ p■rerea
lui E. D. Clarke, de 75.000 cari, în afar■ de 7000, au pierit
din cauza lipsurilor îndurate în timpul emigr■rii.

Vorbind despre costumul Evreilor carai■i, spune c■ ei

poart■ c■ciuli înalte, groase ■i grele, cari feresc capul de

frig. Adesea Turcii ■i Armenii poart■ ■i ei aceste c■ciuli

■i aceast■ prevedere într'o clim■ cald■ pare a fi o m■sur■

de ap■rare contra urm■rilor periculoase ale transpira■iei °).
La rândul s■u, Heber spune despre Bahceserai:

„Este locuit■ în întregime de T■tari, Evrei ■i Armeni

■i este locul cel mai populat din toat■ Crimeea". *)
D■ apoi câteva informa■ii cu privire la ora■. Iar des-

pre Armenii din Caffa ■i monumentele lor, spune:

„Acolo sunt r■m■■i■ele câtorva cl■diri cari, dup■

forma lor spre r■s■rit par a fi fost biserici. Sunt multe

inscrip■ii turce■ti ■i armene■ti". Apoi adaog■:

„Acolo sunt ■i Armeni dar nu mai mult de treizeci de

familii".") M■rturise■te c■ „în Vechea-Crimee, ni s'a spus

c■ se nume■te a■a fiindc■ T■tarii cred c■ a fost vechea

capital■ a Crimeei. Acum este un sat cu cel mult cincizeci

de familii, locuit în întregime de Armeni dar plin de ruine

mahomedane,
» Acolo sunt trei moschee ■i, dup■ cum se vede, o baie.

T■ranii din împrejurimi sunt T■tari.

„La primul popas (han) spre Sudak, este o cl■dire la

stânga pe o frumoas■ pozi■ie, înconjurat■ de pomi pe coama

unei coline ■i c■l■vza noastr■ ne-a spus c■ este o mân■-

stire a Armenilor". °)
Vorbind despre vechile morminte, Edward Daniel

Clarke spune: „Pe mormintele Turcilor ■i Armenilor se v■d

adesea dou■ cavit■■i mici s■pate de rudele decedatului,
umplute cu ap■ pentru ca p■s■rile s■ bea din ele, aceasta

1) p. 475-476.

2) p. 483.

3) p. 483, nota 1.

4) p. 510, nota 1.

5) p. 541, nota 1.
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fiind un semn bun pentrucel disp■rut. Asemenea morminte

armene■ti sculptate frumos în marmor■ alb■ ■i acoperite
cu inscrip■ii se pot clasa ast■zi în rândul antichit■■ilor
Crimeei. Ele poart■ date foarte vechi ■i, asemenea altor

morminte din Turcia, ele amintesc prin anumite simboluri

meseria celui decedat. Astfel, se poate observa o pereche
de foarfeci pentru un croitor, o sap■ pentru un gr■dinar,etc."

*

3
.

e

Cu acestea se încheie informa■iunile date de cei doi

autori englezi despre Armenii din Crimeea ■i din Noul-
Nahicevan.

H. KURDIAN



ARMENII LA

Trebuie s■ petrec ceasurile mele de ast■zi printre re-

presentan■ii acestei atr■g■toare Armenii, a c■rei istorie

n'a încetat, înc■ din antichitate, s■ fie turbure ■i dureroas■.

Dac■ Tesaurul Grecilor este a■a de greu deschis vizi-

tatorilor, acela al Armenilor nu fusese nici-odat■ pân■azi;
■i, ca s■ ni fie ar■tat, au trebuit binevoitoarele st■ruin■i
ale consulului nostru general pe lâng■ binevoitorul Patriarh.

Concesiunile armene■ti, înt■rite ca ni■te citadele din

evul mediu, ocup■ aproape jum■tate din muntele Sion, a

c■rui cealalt■ parte, cea din spre r■s■rit, apar■ine Israeli-

■ilor.
Inainte de a începe plimbarea noastr■ în acest cartier

foarte deosebit, vrem s■ facem o visit■ de mul■umire Cu.

vio■iei Sale Patriarhului, ■i într'o sal■ de recep■ie mare

ca o sal■ de palat, suntem pofti■i pentru a.l a■tepta. El

vine îndat■ pe o u■■ a c■rei perdea este ridicat■, aproape

dup■ un tipic, de c■tre doi preo■i în glug■ neagr■, ■i se

a■eaz■ aproape de noi pe jil■ul s■u. Are un cap frumos

supt riguroasa glug■ de doliu, ni■te tr■s■turi fine de o pa-

liditate ascetic■, o barb■ alb■ de profet, ochi ■i sprâncene
de negru oriental. In primirea lui, în zâmbetullui, în toat■

persoana lui, o bun■voin■■ deosebit■ ■i fermec■toare, ■i o

1) Un pasaj din impresiile de c■l■torie a lui Pierre Loti: „ierusali-
mul, trad. C. Buzatu, ed. „Ramuri", Craiova, p. 97-100.
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nuan■■ de ciud■■enie asiatic■. Prin ceremonialul acesta ■i
locul acesta vechiu, el are aerul unui prelat din vremurile

de demult. Ne prime■te de altfel dup■ obiceiul turcesc, -

cu cafea, ■ig■ri ■i tradi■ionala dulcea■■ de trandafiri.

Afar■ de biseric■ ■i de mân■stire, cartierul armenesc

cuprinde o mul■ime de hoteluri vechi, care pot s■ ad■po-
steasc■ aproape trei mii de pelerini, între ni■te ziduri de

trei sau patru metri grosime, cu hambare de provizii ■i cu

o cistern■, putând s■ dea ap■ pentru patru ani: toate m■-

surile de prevedere de alt■ dat■ împotriva asediilor, a sur-

prizelor, a m■celurilor.
i

Biserica, locul cel din urm■ în care intr■m, este una

dintre cele mai vechi ■i mai curioase din Ierusalim. Aproape
de u■a ei din afar■, se g■se■te înc■, pentru chemarea cre-

dincio■ilor, anticul synamdru, cu care noi f■cusem cuno-

■tin■■ la mân■stirea Sinaiulul. Inn■untru, ea seam■n■ cu

basilica bizantin■, cu moscheia ■i cu palatul arab prin în-

veli■ul de pre■ioase faian■e albastre ce acop■r to■i p■re■ii
■i to■i puternicii ei pila■tri. Scaunele gentru patriarhi, mi-

cile u■i ale proscomidiei ■i ele dependin■elor sunt de mo.

zaice de sidef ■i de solz, de o foarte veche lucr■tur■ orien-

tal■. Din bolt■, scoboar■ numeroase ou■ de stru■, legate
în ciudate îmbin■ri de argint ciselat. Pe altarul principal,
st■ un triptic de aur fin cu smal■uri str■vezii. Covoare de

Turcia, albastre, galbene sau trandafirii, întind peste les-

pezi groasa lor ■es■tur■ de catifea. Iar mari v■luri, c■zând

de sus, ascund cele trei tabernacole din fund; - ele se

schimb■, ni se spune, în fiecere s■pt■mân■; în anumite

zile, de s■rb■toarea Pa■tilor, se vor a■eza cele mai bogate;
cele care se afla acum ■i pe care se v■d serii de persona-

gii hieratice, au fost trimise, acum o sut■ de ani, de ni■te
Armenidin India.

Aci, în fa■a altarului principal, în mijlocul acestui

decor arhaic ■i m■re■, ni■te preo■i cu chipul frumos înca.

drat de o glug■ neagr■ ■i deo barb■ neagr■, ■i aduc unul
câte unul lucrurile Tesaurului.

F■r■ îndoial■, Grecii au la Sfântul Mormânt un ■i
mai mare bel■ug de bog■■ii; dar Tesaurul Armenilor se

compune din obiecte de un gust mai deosebit. Cartea Li-

turghiei cu scoar■a de aur, d■ruit■ acum ■ase sutecincizeci
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de ani de regina Ciliciei. Mitre de aur ■i de pietre scumpe

de o lucr■tur■ minunat■. Mitre de episcop pline de m■r-

g■ritare ■i de smaralde. Iar ve■mintele, ni■te ve■minte de

zâne, unul mai ales, de o veche coloare trandafirie ca ci-

rea■a, brocart ce pare întreg sem■natcu cristale de brum■,

întreg suflat cu argint ■i brodat cu frunzi■ de m■rgaritare
fine, cu flori de smaralde ■i de topazuri trandafirii. De

team■ c■ aceste lucruri s■ nu se taie de prea mult■ vechime,
se p■streaz■ înf■■urate pe lungi suluri pe care câte doi

preo■i le aduc ■inându-le fiecare de un cap■t. Dup■ plec■-
ciuni în fa■a altarului principal, repetate de câte ori intr■,
ei desfac aceste brocarturi pe p■mânt, aceste respectuoase

desf■■ur■ri de ve■minte, în acest nemi■cat sanctuar, printre
sclipirea albastr■ a faian■elor de pe p■re■i, în vreme ce, în

jurul nostru, ni■te diaconi, îmbr■ca■i la fel cu neschimbata

glug■ neagr■, se gr■besc cu preg■tirile de secoli ale s■pt■-
mânii sfinte, prind pânze pe pila■tri, suie ori coboar■, cu

ajutorul lan■urilor de argint, candele ■i ou■ de stru■.
La stânga, intrând în basilic■, un fel de firid■ de mar-

mor■, par'c■ scobit■ în grosimea zidului, este locul în care

i s'a t■iat capul Sfântului Iacob ■i în care se p■streaz■

capul s■u (Corpul s■u, cum se ■tie, se afl■ în Spania, la

Compostella).
In capele secundare, în ni■te ochiuri ce comunic■ cu

biserica prin mici u■i de sidef, vedem alte tabernacole cu-

rioase, de o înf■■i■are ciudat■ ■i aproape industan■ acope-
rite de vechi perdele de catifea de Damasc ori de m■tas■

de Brussa. Ni se arat■, aci, chiar ni■te coloane smulse pe

vremuri dela moscheia lui Omar, ■i de altfel foarte u■or
de recunoscut. La Ierusalim, unde totul e amestec de f■râ-

m■turi ■i de m■re■ii, aceste schimb■ri nu mai surprind; în

adâncul sufletelor noastre, ■i-a f■cut loc no■iunea fr■mân-

t■rilor care au trecut peste acest ora■, st■pânit azi de lini■-
tea din urm■, no■iunea turbur■rilor nemaiauzite care au

r■scolit de dou■zeci de ori vechiul lui p■mânt de cimitir...

Intr'o sacristie, îmbr■cate cu nemaiv■zute faian■e f■r■

vârst■, preotul Armeniei, care ne conduce, deodat■ se nec■-

ie■te ■i se înfurie împotriva acelui KhosroésalII-lea, groaz-
nicul, care, ca s■ nu scape nimic de nimicirile lui, petrecu
cinci ani aici, derâmând din temelie pân■ în vârf biseri-
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cile, f■râmând tot ce nu se putea lua, care duse în robie

mai bine de cinci mii de c■lug■ri ■i purt■ pân■ în fundul

Persiei adev■rata cruce. Cât e de ciudat, în vremea noastr■,
s■ auzi pe cineva înfiorându.se la amintirea lui Khosroés!..

Mai mult chiar decât aceast■ punere în scen■ de care noi

suntem aici înconjura■i, amintirea aceasta ne face s■ pier-
dem pentru o clip■ orice no■iune a veacului nostru.

Potrivit ceremonialului din Orient, când p■r■sim vechea

basilic■ a■a de vrednic■ de cinste, un tân■r diacon ne a■-

teapt■ la u■■ pentru a ne turna, dintr'un vas de argint cu

gâtul lung, ap■ de trandafiri pe mâni.

Intr'adev■r ar■tându.ni prin excep■ie, Tesaurile lor,
ace■ti binevoitori preo■i armeni cu chipuri de camee ni-au

dat aci, pentru a schimba o clip■ nesfâr■itele noastre am■-

giri, o duioas■ viziune a trecutului, în biserica lor de fa-

ian■■ ■i de sidef.

PIERRE LOTI



INFLUENTE STRAINE ASUPRA CULTURII ARMENE

GERMANIA ■I ARMENIA

IN RAPORTURILE CULTURALE

Inceputurile leg■turilor culturale germano-.armene se

pierd în negura timpurilor. Agathangelos, vestitul istoric

armean, poveste■te de atunci unele lucruri despre raportu.
rile între Go■ii ■i Armenii din secolul al 3.lea. Movses Khore-

natzi, Herodotul armean, cunoa■te ■ara Go■ilor ■i o descrie

pe scurt în Geografia sa. Cunoscutul indo-germanist nor-

vegian Sophus Bugge, explic■ existen■a - dovedit■ dealtfel
de D.sa -, a elementelor esen■iale armene■ti în limbajul
Bibliei tradus■ în limba Go■ilor prin. faptul c■ Ulfilas,
traduc■torul acestei Biblie se tr■gea dintr'o familie origi-
nar■ din Cappadocia, ■ar■ vecin■ cu Armenia ■i unde Ar-
menii ■i limba lor erau foarte r■spândi■i. Fridtjof Nansen

care a fost în Armenia în anul 1925 scrie: „Printre popu-

la■ia adunat■ aci v■d multe tipuri de Armeni: dela armenoizi

puri de tipul brun pân■ la tipuri de extrem nord".

In evui mediu, rela■iunile germano-armene au evoluat

spre o prietenie. Frederic Barbarossa, conduc■torul Cru-

ciadei a III-a, a între■inut leg■turi de strâns■ prietenie cu

Levon, domnitorul de atunci a Ciliciei. Din partea Germa-
nilor i s'a promis o coroan■ regal■ acestuia din urm■. In-

tâlnirea proectat■ nu a putut avea loc, îns■, între cei doi

suverani, deoarece Barbarossa s'a înecat între timp în râul

Salef (Calycadnus). „Din cauza vârstei, poveste■te Arhie-

piscopul Nerses din Lambron, eroul b■trân nu putea s■

lupte în contra valurilor ■i s'a înecat" (10 Iunie 1190). Trupul
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s■u a fost smuls din valurile fluviului de c■tre Armeni.
Incoronarea lui Levon a avut loc în 1198 sub domnia lui
Enric VI, fiul ■i urma■ul lui Barbarossa. La serb■rile în-

coron■rii a asistat ■i Cardinalul Conrad von Wittelsbach,
trimisul Imp■ratului German. Patrusprezece ani mai târziu

au ap■rut în Cilicia al■i trimi■i germani sub conducerealui
Wilbrands von Oldenburg, Episcop din Hildesheim.

In amintirile lui de c■l■torie g■sim lucruri foarte inte-

resante despre via■a poporului armean de atunci.

C■tre sfâr■itul secolului al 17.lea ■i începutul celui al

18-lea se fac noui leg■turi politice între Armeni ■i Germa-
nia. Armenii au apelat la ajutorul german spre a libera

■ara lor de jugul str■in. Un tân■r ■i energic armean, de o

familie veche ■i nobil■, numit Ori (mort în 1711) s'a dus

ca sol al ■■rilor armene■ti, dup■ multe peregrin■ri, la

Diisseldorf, lâng■ Johann Wilhelm, Principele elector din

Pfalz ■i a desvoltat în fa■a D.sale scopurile politice ale

misiunei sale: redobândirea independen■ei Statului armean

având drept rege pe Johann Wilhelm. Principele elector

aproba ideea lui Ori. Imp■ratul Leopold I ■i Papa Inno-

cen■iu XII erau în■tiin■a■i deasemenea despre aceast■ mi-

siune armean■.

Condi■iunile speciale ale timpului ■i dificult■■ile ne-

prev■zute au z■d■rnicit totu■i acest plan.
La 1711 a ap■rut la Amsterdam o lucrare care pentru

îndrumarea leg■turilor culturale între Germania ■i Armenia

avea o importan■■ covâr■itoare : „Thesaurus linguae Ar-

menicae*. Autorul acestei lucr■ri era orientalistul Marbur-

ghez Johann Ioachim Schr■der, primul armenolog din Eu-

ropa. Leibnitz deasemenea legase rela■iuni cu înv■■a■ii
armeni ■i armenologi. Nici nu putem s■ uit■m locul im-

portant ce ocupa GermanulFleischmanîn istoria tipografiei
armene■ti.

Totu■i secolul al XIX.lea era socotit s■ intensifice ■i
s■ fructifice rela■iunile culturale ■i ■tiin■ifice întré Ger-

mani ■i Armeni. Aceasta s'a întâmplat prin dou■c■i: întâiu

prin desvoltarea studiilor de armenologie în Germania ■i
în al doilea rând prin desvoltarea limbei ■i culturei ger-

mane în Armenia-

Schr■der ar■tase deja, în c■r■ile sale, raporturile
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limbii armene cu limbile ariene. Armenologul berlinez

Heinrich Peterman a fost acel care în 1837 în gramatica sa

armean■ a stabilit, prin metodele filologiei comparate care

era pe atunci la începutul ei, caracterul indo-germanie al

limbii armene.

Windischman, Friedrich Miiller, Paul de Lagarde, dar

■i Franz. Bopp, tat■l filologiei comparate, precum ■i al■i
câ■iva mari înv■■a■i au desvoltat ■i intensificat studiile

armenologiei în Germania. Lui Heinrich Hiibschmann i-a

fost dat s■ pronun■e cuvântul hot■râtor în numeroasele
sale studii despre Armeni ■i mai ales în opera sa funda-
mental■ „Gramatica armean■" (1897) despre locul limbii

armene în familia limbilor indo-germanice.
Hiibschmann spune: „Limba armean■ este o ramur■

a parte din trunchiul limbilor indo-germanice, în vocalism

acordându.se cu limbile europene". Aceast■ p■rere a lui

Hiibschmann este împ■rt■■it■ pân■ acum de toat■ lu-

mea. Dar istoria ■i literatura, Tara ■i poporul armenesc,

în scurt întregul domeniu al armenologiei ■i a vie■ii armene

au fost cercetate în Germania de înainte ■i de dup■ r■z-

boiul mondial. Un num■r de savan■i germani au îndeplinit
în acest domeniu o munc■ de mare valoare. S■ pomenim
aci numai câteva nume: deceda■ii armenologi berlinezi

Frantz Nikolaus Finck ■i Josef Markwart, a c■ror succe-

sor actual este cunoscutul orientalist Hans Heinrich Schae-

der, apoi istoricul de art■ wienezul Josef Strzygovski ■i
istoricul Innsbruckez Lehmann-Haupt; profesorul-Max,
Duce de Saxonia, precum ■i câ■iva c■l■tori însemna■i cari

au cutreerat Armenia ■i înaintea tuturora, Paul Rohrbach,
care a c■l■torit în întreaga Armenia detrei ori, lucru care

se întâlne■te rareori la c■l■tori europeni - a înv■■at
s■ cunoasc■ ■ara ■i poporul armean cu proprii s■i ochi

■i-mijloacele proprii de investiga■ie. Deasemenea Jo-

hannes Lepsius ■i operele sale de binefacere nu pot s■ r■-

mân■ nemen■ionate.
Bi

w a

Pe de alt■ parte, în decursul lungilor decade, Armenii

au desf■■urat o munc■ însemnat■ în ■ara lor ■i în ■■rile
vecine pentru propagarea ■i desvoltarea culturei germane.



446

Providen■a a vrut ca Dorpat, unul din vechile ora■e ce-

lebre al ■tiin■ei ■i al spiritului german, s■ joace un rol în-

semnat. Ceva mai mult: Dorpat a fost, cu drept cuvânt,

leag■nul rena■terei culturei na■ionale al poporului dela

poalele Araratului. Era în Septembrie 1829, scurt timp dup■

ce Armenia oriental■ cu centrul Erivan ■i Ecimiadzin, in-

traser■ sub jugul rusesc, când naturalistul german Friedrich

Parrot, profesor la Universitatea din Dorpat, a venit în

Armenia într'o expedi■ie. 1 sja dat drept c■l■uz■ ■i inter-

pret pe ■■ranul Haciatur Abovian. T■ranul a l■sat o foarte

bun■ impresie asupra lui Parrot, care la luat cu el, când

a urcat muntele Ararat.
Era pentru prima dat■ când se urca pe muntele lui

Noe dela crearea lumei. Parrot a descoperit în Abovian

un talent deosebit ■i l.a îmboldit spre studiile universitare

în Germania. Aci el atinge coarda sensibil■ din sufletul
lui Abovian, dar lipsindu.i mijloacele materiale, profesorul
Parrot i-a procurat o burs■.

Abovian a stat în Dorpat ■ase ani (1830-1836) ■i sub

conducerea paternel■ ■i dr■g■stoas■ a profesorului Parrot

a dobândit o des■vâr■it■ instruc■ie universitar■ german■.
Dup■ reîntoarcerea sa în Patrie s'a consacrat la cariera

literar■ ■i pedagogic■. Abovian este autorul primului ro-

man în limba armean■ „Verk Hayastani" adic■ „R■nile Ar-

meniei" în care mi■carea de eliberare a Armenilor este zu-

gr■vit■ într'un mod plin de duh în limba modern■ armean■.

Prima piatr■ de temelie a literaturii moderne armene era

pus■ astfel de Abovian-

Abovian era, în acela■ timp, primul pedagog armean

în în■eletul ■tiin■ific ■i european al cuvântului. Dup■ reîn-

toarcerea din Dorpat a întemeiat o ■coal■ particular■ întâi

la Tiflis, apoi în Erivan ■i pe care a condus-o cu mare

succes ■i plin de dub.

Limba german■ era principala specialitate din înv■■■-
mântul lui. Abovian era în acela■ timp Director ■i înv■■■-
tor al ■coalei jude■ene din Tiflis ■i apoi din Erivan. Abo-

vian, întemeietorul literaturei ■i ■coalei moderne armene,

era în acela■ timp ■i un ucenic al universit■■ii din Dorpat,
un produs al spiritualit■■ii germane. El mai era primul pio-
ner al culturii germane în Armenia ■i Caucaz. Câteva m■r-
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turii ale c■l■torilor germani ■i a celor ce au cunoscut pe

Abovian, arunc■ o lumin■ clar■ asupra personalit■■ii sale

eminente ■i asupra marei sale opere. Friederich Bodenstedt

distinsul poet german ■i bun cunosc■tor al Orientului, care

întreprinsese o c■l■torie în Armenia în 1844 ■i cunoscuse

pe Abovian, scrie despre el: „Abovian este un Armean

foarte talentat, care a înv■■at metoda pedagogic■ la Uni-

versltatea din Dorpat ■i a adus cu el acas■ o cun■tin■■

fundamental■ a limbii germane ■i unde cu o ardoare uimi-

toare, munce■te la formarea intelectual■ a poporului s■u.

El ■ine aduna■i la el, incontinu 20-30 copii, cu care majo-
ritatea timpului vorbe■te nem■e■te ■i elevii s■i f■cuser■

progrese a■a de mari în materie, încât ne-a fost foarte u■or

s■ vorbim cu ei în limba noastr■".

Vestitul c■l■tor german ■i explorator al ■inuturilor ■i

etnograficei ruse si caucaziene, Baronul August Haxthausen,
care a vizitat Armenia ■i Caucazia în 1843 ■i a cunoscut

pe Abovian, este de aceia■ p■rere cu Bodenstedt. „Abovian,
spunea el, a dobândit în Dorpat o instruc■ie universitar■

german■ des■vâr■it■. Scrie ■i vorbe■te limba german■ a■a

de bine încât nimeni nu ar recunoa■te c■ e str■in. Fiind

însurat cu o femeie german■ duce o c■snicie întru totul

german■". Moritz Wagner, care, de asemenea c■l■tore■te
în Armenia în 1843-1844 scrie: „Ei (elevii lui Abovian)
vorbesc nem■e■te cu un curat ■i des■vâr■it accent... Ei

citesc operile lui Goethe ■i Schiller ■i arat■ în general o

deceebit■ pl■cere ■i dragoste pentru limba german■. Am

vizitat ■i ■coala lui Abovian foarte des ■i de fiecare dat■

am sim■it o real■ bucurie printre elevii lui". Acela■ lucru

spun despre Abovian ■i însemn■tatea lui ■i al■i c■l■tori ■i
cunosc■tori contemporani. To■i au g■sit în el un prieten
devotat ■i un îndrum■tor, un pioner al culturii germane în

dep■rtata Armenie, to■i îi datoreaz■ foarte mult în lucr■-
rile lor de explorare. Bodenstedt datoreaz■ a■a cum m■r-

turise■te în mai multe rânduri, multe din cântecele popu-

lare armene ■i t■tare" excelentului s■u prieten Abovian".
Baronul von Haxthausen scrie despre el : „Sunt îndatoritor
în primul rând lui Abovian, pentru cuno■tin■ele mele

despre via■a poporului armean".

Urmând exemplul lui Abovian mul■i tineri armeni s'au



448

dus la Dorpat. Asemenea cu Abovian, primul romancier

armean ■i Rafael Patcanian, renumitul poet na■ional armean,

a fost elev al universit■■ii din Dorpat. Multe din poe-

ziile ■i cântecele lui, care au fost scrise la Dorpat, constituie

■i azi perlele poeziei armene. Iar■■i este foarte r■spândit■
o poezie compus■ în Dorpat, intitulat■ „Tzitzernac (adic■

Rândunic■) care este ■i ast■zi un Lied foarte iubit ■i care

a imortalizat numele autorului Dodokian, în istoria litera-
turii armene. Universit■■ii din Dorpat îi apar■ine dease-

menea Stepanos Nazariantz care a devenit profesor la

Cazan ■i Moscova; Nazariantz este unul din întemeietorii

publicismului ■i literaturii armene moderne. Dar ■i Petros

Simionian■, un distins publicist ca ■i George Barkhudarian,
distinsul traduc■tor al

.
lui Schiller ■i Goethe, erau fo■ti

studen■i ai Universit■■ii din Dorpat.
Dorpat a d■ruit poporului armean multe alte perso-

nalit■■i proeminente ca de exemplu renumitulfilolog Kerope
Patkanian, profesor la Universitatea din Petersburg ca ■i
mul■i al■i scriitori, înv■■■tori, medici, eclesiastici, dreg■tori
ai vie■ii publice, etc., etc. Ni se pare aproape de necrezut

când citind în amintirile de c■l■torie ale Principelui Albert

von Preussen, c■ în anul 50 al secolului trecut, în or■■elul
îndep■rtat ■u■i în prezen■a principelui ■i al suitei sale, un

preot armean a ■inut un discurs de toat■ frumuse■ea, în

limba german■ relevând în acest discurs leg■turile istorice

între Germania ■i Armenia. Acest eclesiast armean era dea-

semenea un elev al Uuniversit■■ii din Dorpat. Dup■ toate

cele de mai sus se poate caracteriza perioada Dorpatian■

a vie■ii spirituale armene drept o perioad■ de dor înfocat

■i de n■val■ cultural■.

Dup■ exemplul studen■ilor armeni din Dorpat, dela

1860 pân■ în zilele noastre un num■r foarte marede tineri

armeni au frecventat Universit■■ile ■i au fecundat via■a
spiritual■ a Patriei lor cu spiritul german ■i ■tiin■a german■.
Publici■tii de seam■ din timpurile noui ca Ar■runi, Abgar
Yohanissian, Spandarian, Araskanian ■i mul■i al■ii erau

fo■ti studen■i ai Universit■■ilor germane precum ■i mul■i
renumi■i pedagogi ■i înv■■■tori armeni. S'ar putea spune

acela■ lucru ■i pentru profesorii eminen■i ai fostei Academii

din Ecimiadzin ■i al actualei Universit■■i din Erivan: Ad-
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jarian, Manandian, Manuk Abeghian ■i mul■i al■ii. Chiar ■i
o serie de duhovnici ■i înal■i demnitari biserice■ti armeni,

spre exemplu decedatul Episcop Karapet Miktrtician, un

distins înv■■at, apoi actualul legat extraordinar al ■efului
Biseriei Armene în Occident Garaghin Hovsepian, dar ■i
celebrul compozitor armean Komitas Wardapet, maestrul

muzicei populare armene, au î■cut în Germaniastudiile lor

superioare. De asemenea mul■i avoca■i, magistra■i, medici,
technicieni, economi■ti ■i al■i savan■i armeni.

Din toate cele relatate se observ■ u■or c■ Schiller ■i
Goethe, Lessing ■i al■i clasici dar ■i multe din opere lite-

raturei moderne germane au fost traduse în limba armean■

■i sunt citite cu o deosebit■ afec■iune de c■tre tineretul

armean, ■i c■, în sfâr■it limba german■ ocupa de ani de

zile un loc de cinste în programele analitice a ■coalelor
armene■ti. C■l■tori germani în Armenia au constatat cu

uimire cu ce râvn■ exemplar■ era predat■ limba german■,
înainte de r■zboiu, în Academia Sanassarian din Erzerum.

To■i directorii acestei ■coli au studiat înv■■■mântul peda-
gogic în universitatea din Jena! Acela■ lucru ■i chiar mai

mult s'ar putea spune despre Academia din Ecimiadzin.

Doctorul Stier, un bun cunosc■tor al Armenilor, scrie:

„La Ecimiadzin în cercul profesoral am întâlnit o atmos-

fer■ unde m'am sim■it ca acas■ în Germania, la o petre-
cere de studen■i, a■a de viu era spiritul german la ace■ti
Armeni"*. Deasemenea în Seminarul Armean din Tiflis s'a

introdus în program predarea limbii germane gra■ie st■ru-

in■ei subsemnatului (1908) ■i acest program s'a aplicat
mul■i ani.

Deaceea cu drept cuvânt accentuiaz■ Markwari în

unul din scrierile sale: „Noi Germanis■ nu uit■m c■ înainte

de r■zboiul mondial genera■ii întregi de tineri armeni s'au

perindat prin marile ■coli ■i Universit■■i germane spre a

însu■i metodele ■tiin■ei germane ■i spre a le transplanta în

patria lor". Markwartîncheie astfel scrierea sa : „Noi Ger-

mani trebuie s■ aducem aminte c■ Armenii erau acei care au

scos din valurile fluviului Salef trupul b■trânului nostru

erou Imp■ratul Barbarossa, ■i c■ Hohenstaufe a fost acela

din mâna c■ruia a primit Baronul  Levon Rubenidul, în

anul 1198 coroana regal■. A■ dori ca aceste scurte expu-

28
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1

neri despre leg■turile istorice ■i spirituale a poporului ar-

mean cu marele popor german s■ se închid■ cu urm■toa-

rele cuvinte ale lui Markwart: „Noi, Germani suntem

datori s■ facem tot ce st■ în puterea noastr■, spre a ajuta
pe Armeni s■ ajung■ la ■inta lor dorit■ cu atâta înfocare

de secole încoace: a tr■i ■i a muri în ■ara lor proprie".
Astfel Markwart se gânde■te la cuvintele patriotice

ale istoricului Sebeos ■i care constituie un testament sacru

pentru to■i patrio■ii armeni: „a tr■i ■i a muri pentru pa-

tria lor".

Dr. ARTA■ES ABEGHIAN



URMELE ARTEI ARMENE IN OCCIDENT

ARHITECTURA ARMEANA

■i OCCIDENTUL
CALATORIA LUI LEONARDO DA VINCI

IN ARMENIA

Intre Italia ■i Armenia au existat vechi leg■turi, a

c■ror obâr■ie o g■sim în vremea Romanilor, cari s'au r■z-

boit cu Armenii ■i au st■pânit un timp ■inuturile lor.

Istoricii latini ne vorbesc de aceste expedi■iuni, le

povestesc episoadele ■i desv■luesc lucruri foarte intere-

sante în leg■tur■ cu via■a ■i moravurile popoarelor supuse.

Tacit, Pliniu ■i Dion Cassius, descriu tot fastul orien-

tal al c■l■toriei Regelui Armeniei Tiridat I, care venea la

Romacu un alai de nobili, escortat de 3000 de c■l■re■i,
pentru a fi încoronat de Nerone în cadrul unorfestivit■■i
somptuoase votate de Senatul Roman.

Tiridat 1 la suirea sa pe tron, trimite în dar lui Nero,
aur ■i me■teri constructori.
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Marile lucr■ri edilitare din Capitala Imperiului, recla-
mau mul■i me■teri ■i arti■ti, cari se recrutau din toate pro-

vinciile ; ace■tia erau pre■ui■i cât aurul; dovada, darul Re-

gelui Armeniei.
Dealtfel rela■iile dintre provinciile Romane îndep■r-

tate ■i Capitala Imperiului, n'au r■mas numai politice ■i
militare ; cercul rela■iunilor s'a l■rgit. Roma impunând
acestora organiza■iunea sa administrativ■ ■i militar■, pri-
mind în schimb, prin erudi■ii ■i me■terii Orientului, noui

forme de cultur■ ■i art■ : operele constructorului Apollodor
din Damasc, sunt în amintirea tuturor ■i nu încape nici o

îndoial■, c■ acesta venind la Roma n'ar fi adus cu el me■-

teri recruta■i din Siria ■i Cilicia.
*

Se mai ■tie c■ Romanii recrutau c■l■re■i ■i pede■tri
din toate provinciile vasale, ■i din inscrip■iile funerare de

la Ravenna se constat■ c■ în timpul Exarhatului în seco-

lele al VI-lea ■i al VII-lea, trei regimente recrutate din Ar-

menia, î■i aveau garnizoana acolo. Nu se aflau oare între

ace■tia, arti■ti, arhitec■i ■i me■teri?

Generalul Narses, înving■torul Go■ilor ■i a Francilor,
care a redat Roma împ■ratului Justinian I ■i a guvernat ,

Occidentul (542-568), era armean. -

Se atribuie Armeanului Daniel, construc■ia sarcofagu-
lui lui Teodoric, monument de form■ ■i caracter armean;

tot la Ravenna se poate citi pe sarcofagu: Exarhului Isaac,
care a condus treburile ob■te■ti ale cet■■ii, 'între anii

625-642, c■ acesta era de origine armean■.

Din construc■ia Bisericii San Vitale din Ravenna, se

desprinde o form■ de arhitectur■ înrudit■ cu cea armean■;
în batistierul dela Pisa apar forme ■i motive decorative, în

felul acelora ale Bisericilor armene■ti din secolul al VII-lea.

(Zwartnotz ■i Sf. Grigore din Ani).
Biserica San Spirito din Milano, este construit■ în

genul Bisericilor armene■ti tip Bagaran.
In afar■ de rela■iunile permanente izvorâte pe calea

comer■ului dup■ cum reiese din manuscrisele prin care Regii
Armeniei Ciliciene, acordau privilegii navigatorilor ■i ne-

gustorilor Italieni, Vene■ieni, Genovezi, Sicilieni, etc., (vezi
manuscrisul din Archivo Medinacelli din Madrid ■i manu-

scrisul din Biblioteca Mechitari■tilor din Venezia); Crucia-



453

dele în special au favorizat apropierea ■i leg■tura dintre

cre■tinii Occidentului ■i Armeni.

Papa Grigore al XIII-lea în bula sa „Ecclesia Romana"

(1384), aminte■te zelul cu care Armenii au s■rit pe vremuri

în ajutorul Crucia■ilor: „Printre alte merite ale na■iunii
armene c■tre Biserica ■i Republica Cre■tin■, este unul

eminent ■i demn de o special■ amintire, este aceia c■ pe

vremuri când Principii ■i Armatele cre■tine plecau s■ des-

robeasc■ ■ara sf■nt■, nici o na■iune, nici un popor nu i-a

ajutat mai în grab■ ■i mai cu zel ca Armenii, oferind acestora

oameni, cai, merinde ■i sfaturi. Cu toat■ puterea, bravura

■i credin■a, Armenii au sprijinit pe cre■tini în aceste sfinte

r■zboaie".

In 1240 se pomene■te de o parohie armean■ la Roma,
unde tr■iau mul■i c■lug■ri armeni. Legenda spune c■ San

Miniato, apostolul martir al Floren■ei, care era de origine
armean■, ar fi fost descendent al Regilor Armeniei, c■ci pe

o piatr■ a Basilicului San Miniato se afl■ o in-

scrip■ie, men■ionându.l ca „Rex Erminae"; se citeaz■ o

biseric■ armean■ la Floren■a în 1250, la Rimini în 1254, la

Siena în 1270, la Peruggia în 1271, la Milano ceva mai

târziu ■i se pomene■te de un episcop armean la Pisa

(1345-1350).
Bineînteles, c■ aceste rela■iuni între Italia ■i Armenia

nu s'au m■rginit numaila chestiuni spirituale ■i comerciale,
Armenii cari s'au stabilit în Italia, au adus cu ei forme

specifice de art■ ■i cultur■, a■a. cum a fost cazul în Bizan■,
Rusia, Polonia ■i ■■rile dun■rene; Choisy, în a sa „Histoire
de 'Arhitecture", observ■: „Au point de vue de architecture

décorative la vallée du bas Danube semble une colonie ar-

ménienne; le seul élément qu'elle n'adopte pasest V'ogive",
iar în cât prive■te Occidentul profesorul Strzygovski se

întreab■: „Sollten in Italien keine Armenischen Kuppel-
bauten entstanden sein?" („Baukunst der Armenier und

Europa", Vol. II, Pagina 742).
E ■tiut c■ dintre cele mai vechei na■lum, cari au

trecut la cre■tinism, au fost Armeni, în anul 301 cre■tini»
smul devenind la ei religie de stat. Inainte ca multe alte

popoare s■ fi ajuns la o form■ bisericeasc■ proprie, me-

■terii armeni au cl■dit biserici, cari se caracterizeaz■ prim
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construc■ii de piatr■, svelte ■i originale, simetric ■i frumos

propor■ionate, având o ornamenta■ie exterioar■ specific■,
stilizat■, ce ■ine de aplica■ia acestui popor înclinat spre

geometrie ■i analitic.

Bisericile armene se înal■■ printr'o cupol■ dominant■,
ce se sprijin■ pe cele patru laturi centrale, cupola fiind în-

cununat■ în exterior
'

printr'o turl■ de form■ conic■ sau

piramidal■, ce trece drept simbol al patriei, amintind

Muntele Ararat.

Cu începere din secolul al V.lea planul ■i forma bise-
ricilor se desvolt■ ■i variaz■ treptat în cursul secolelor

urm■toare, trecândla forme în cruce, sau prin ni■e rotunde

ce pleac■ din axele p■tratului, biserica ia forma unuitrifoi,
or, prelungindu-se nava cl■direi, biserica cap■t■ forma de

cruce treflat■ - triconque - aceast■ form■ fiind cea mai

obi■nuit■ a bisericilor, sau multiplicându.se unghiurile se

trece la forme exagonale sau octogonale ■i uneori rotunjindu-
se unghiurile ea ajunge la forme circulare ■i cilindrice, dar

în toate cazurile, construc■ia r■mâne dominat■ de o cupol■
central■. In aceast■ privin■■, Charles Diehl, observ■: „Un
trait commun frappe dans tous ces monuments, c'est la

place prédominante qu'y occupe la coupole."
Arhitec■ii ■i me■terii armeni erau vesti■i, nu numai

prin ■■rile învecinate, ca Georgia, Capadocia, etc., dar ■i
în Bizan■, unde dealtfel se afla o important■ colonie de

Armeni, dintre cari mul■i s'au în■l■at pân■ la tronul impe-
rial. Cu prilejul reconstruc■iei Bisericii Sft. Sofia din Con.

stantinopole, care a fost sdruncinat■ pe urma cutremurului

din 989, a fost chemat arhitectul armean Tiridat din Ani,
ca s■ recl■deasc■ faimoasa cupol■ a bisericii.

w
* w

Am v■zut cum înc■ înainte de Rena■tere, a existat
un contact între lumea italian■ ■i cea armean■ ; probabil
c■ arhitec■ii italieni au cunoscut prin me■terii ■i clericii

armeni, ce veniau în Italia, modul construc■iilor bisericilor

armene.

Din scrieriele lui Leonardo da Vinci, reiese c■ marele

artist al Rena■terii, era preocupat de construc■ia cupolei,
lucra chiar la un tratat, „Trattato delle Cupole": din exa-
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minarea acestor manuscrise rezult■ c■ Leonardo a studiat

planul unor construc■iuni pe baza p■trat■, rotunjit■ cu

ni■e în ax■, în felul bisericii armene tip Bagaran, precum

■i unele forme octogonale, sau cilindrice, acoperite de cu-

pol■ central■, în genul vechilor biserici armene din Ani,
Irind ■i Avan. Strzygovski crede c■ Leonardo pleac■, dela

arhitectura armean■ de care ia cuno■tin■■ în c■l■toria pe

care ar fi întreprins'o în Orient: „Leonardo, dessen Au-

fenthalt in diesen Gegenden von mehreren Seiten als wa-

hrscheinlich angenommen wird, hat gerade den Bagaran-ty-
pus immer wieder zum Gegenstande seiner Ueberlegungen
gemacht* („Baukunst der Armenier und Europa", Vol. I,

Pag, 98).
Dealtfel nu e prima oar■, c■ un artist italian se de-

plaseaz■ în p■r■ile acelea; Orientul a atras pe arti■ti. Mi-

chelozzo s'a oprit la Cipru. Gentile Bellini a fost chemat

la Stambul s■ fac■ portretul Sultanului Mohamedal II-lea

Michel Angelo certându.se cu Papa în 1506, se hot■r■■te
s■ plece la Stambul, unde era solicitat s■ construiasc■

Podul dela Pera.

In privin■a acestei c■l■torii a lui Leonardo în Arme-

nia, afar■ de unele pasagii din lucr■rile literare ale lui Leo-

nardo, la cari se refer■ Strzygovski în lucrarea sa citat■,
(vezi pagina 741), cercetând „Tratatul de Pictur■" al lui

Leonardo, (tradus ■i comentat de Peladan dup■ Codex Va-

ticanus), g■sim la pagina 244 al Capitolului despre Peisa-

giu, dup■ o descrip■ie a mun■ilor Taurus, urm■toarele:

„Me trouvant, dans cette partie de IArménie, â me con-

sacrer avec amouret sollicitude, â l'oeuvre pour laquelle
tu m'as apellé, et pour commencer en ces parties qui me

paraissaient étre plus a notre intention, j'entrai dans la

ville de Calindra (Kelindrech) voisine de nos frontiéres.

Cette cité se trouve sur cette partie du Taurus quiest

divisée par I'Euphrate et regarde les cornes de ce grand
mont, par le ponant".

Péladan se întreab■: „Leonard est.il alléen Orient?

On peut le croire d'apr■s divers passages, dont celui-ci".

Probabil c■ frumosul desen al Bibliotecii Regale din

Torino, înf■■i■ând trei chipuri de Armeni, a fost schi■at
de Leonardo cu prilejul acestei c■l■torii.
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.Dar contribu■ia Artei armene în evolu■ia Arhitecturii

Occidentale nu s'a m■rginit numai la împrumutul unor

forme. de .arhitectur■ bisericeasc■ ; dup■ constat■rile lui

Strzygovski vine Baltrusaitis cu lucrarea sa:. „Le prob■me
de I'ogive et I'Arménie", ■i demonstreaz■ c■ la geneza con-

struc■iei gotice, Arta armean■ a avut ■i ea rolul s■u

definit:

„Parmi les divers mouvementsquitravaillent au moyen

âge sur la converture nervée,c'estlui qui réalise le premier et

peut.-étre le seul d'une maniére systematique, une structure

d'arcs. entre-croisés rationellment combinéeet d'une logique
constructive sans iéquivoque et sans jeu d'illusion". Dealtfel

■i Choisy v■zuse în aceste arcaturi ale bisericilor armene

„un essai anticipé des volites sur nervures de notre arhi-

tecture gothique".

K. H. ZAMBACCIAN



ARMENI $I CONTRIBUTIA LOR TURCIEI

VECHII PROFESORL ARMENI
DELA FACULTATEA DB MEDICINA

DIN CONSTANTINOPOL 7)

Din timpurile cele mai îndep■rtate, arta de a vindeca

a fost practicat■ la Constantinopol de o mul■ime de empi-
ri■ti: b■rbieri, cunosc■tori de plante medicinale, medici cari

prescriau luare de sânge, de cei cari puneau ventuze, se

vedeau chiar ■i vr■jitori, exorci■ti, prezic■tori, etc., etc., ■i
cari practicau meseria lor uneori f■r■ nici un scrupul ■i
deseori în dauna bolnavului. ,

Aceasta era înc■ situa■ia spre începutul secolului al

19.lea, epoc■ în care vedem ap■rând al■turi de ace■ti me-

dici pro■ti, practican■i în regul■, diploma■i ai diverselor

Facult■■i de medicin■ occidentale, cari începur■ s■ ocupe

treptat un loc de seam■.

Ace■ti primi medici, nu puteau dealtminteri s■ întâr-

zieze a începe o lupt■ serioas■ contra empiri■tilor. Acela
c■ruia i-a revenit sarcina de a duce la bun sfâr■it mi■carea
astfel întreprins■, a fost un medic armean.

Acel medic se numea Manuel ■a■ian ?) ; el î■i f■cuse
studiile în Italia ■i fusese diplomat al celebrei Facult■■i
din Padova în 1798.

1. Comunicareaf■cut■ la al IX-lea Congres interna■ionalde Istoria

medicinei ■inut■ la Bucure■ti în 1932.
2. Tat■l s■u numit Boghos ■a■ian era în 1768 un medic celebru, la

Constantinopol ■i diplomat al Facult■■ii din Roma : ( Vezi „Comptes-ren-
das du Congrés Interna■ional des Sciences his'oriques" ■inut■ la Roma

în 1904, pagina 310),
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Intors la Constantinopol prin 1800, s'a f■cut repede
cunoscut ■i datorit■ vastelor sale cono■tin■e, ■i-a atras

reputa■ia unuia dintre cei mai buni practican■i ai capitalei
ocupînd chiar postul de medic particular al Sultanului

Mahmudal II-lea zis Reformatorul.

Tr■ind în intimitatea suveranului, Doctorul ■a■ian,
reu■ise s■ atrag■ aten■ia acestuia din urm■ asuprast■rii

de plâns a artei medicinei din ■ara ■i s■-l fac■ ■■ admit■

ideia de a fonda o ■coal■ de medicin■ oficial■ ■i de a in-

stitui o comisiune îns■rcinat■ de a elabora un proect de

reglementare a practicei medicinei.

Sultanul Mahmud, g■sind demne de urmat propunerile
medicului s■u, consim■i, câtva timp dup■ aceea, a dota

■ara sa din propriile sale venituri cu o Facultate de me-

dicin■,

*

w a

In 1838!) dat■ memorebil■ în analele medicale ale

Turciei, fu solemn anun■at■ fundarea acestei ■coale sau

Facult■■i. La 14 Martie, anul urm■tor, Sultanul prezida în

persoan■ ■edin■a de inaugurare a ■coalei ■i cu aceast■

ocazie a ■inut un discurs remarcabil.
Noua ■coal■ primi numele de „■coala Imperial■ mili-

tar■ de medicin■ ■i farmacie";"în realitate era o institu■iune
mixt■ având ca scop de a prepara medici ■i farmaci■ti
totdeodat■ pentru ora■ ■i armat■ dar în special pentru
aceasta din urm■.

Elevii ale■i prin selec■iune erau admi■i ca interni; ei

erau ad■posti■i, hr■ni■i, îmbr■ca■i ■i pl■ti■i de Casa Im-

perial■.
Tot dup■ ini■iativa D.rului M. Sa■ian, Sultanul ordon■

s■ se adopte oficial pentru predarea medicinei limba

1. Cu mult înainte de aceast■ epoc■, era la Constantinopol în

cartierul numit ■ahzade Ba■i, un fel de ■coal■ de medicin■ care se nu-

mea „Djerahlar-Mektebi" - ■coala Chirurgilor, - unde se preda numai

mica chirurgie într'o form■ rudimentar■ ■i deslinat■ (Vezi în leg■tur■ cu

aceasta, lucrarea „Nevf Années a Constantinople" (Nou■ ani la Constan-

tinopol) de Doctorul A. Brayer, Paris 1836, tomul I, capitolul VII, pag.

342 ■i 434, tot a■a ■i „Lu Gazette Médicale d'Orient (Gazeta Medical■ din

Orient) anul al 16-lea. 1873, pag. 158-160 ■i inc■ „Bulletin de la Société

Francaise d'Histoire de la Médicine*, 1926, pagina 377.
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francez■ ; aceast■ m■sur■ er■ cu atât mai cuminte cu cât

în limba turc■ nu se g■seau lucr■ri necesare studiului tuturor

bran■elor medicinei; pentru a le traduce ar fi fost curat■

pierdere de timp mai ales pentru armat■ care avea nevoie

urgent■ de o medicin■ serioas■.

Astfel, în urma ordinului Sultanului a fost invitat la

Constantinopol un medic francez savant, dr. Charles Ber-

nard, c■ruia i se încredin■■ grija de a organiza ■i conduce

instruc■iunea ■coalei.
Datorit■ generosit■■ei Sultanul… au fost deasemeni

adu■i din Occident, profesori competen■i francezi ■i ita-

lieni ■i curând noua Facultate de medicin■ începu s■ câ■-

tige reputa■ia unui bun centru universitar.

Cu toate acestea, num■rulprofesorilor nefiind suficient

pentru toate bran■ele, spre a preîntâmpina aceast■ lips■,
directorul se v■zu obligat de a face apel la concursul

câtorva medici indigeni Turci, Greci ■i Armenicari ocupau

deja în capital■ o situa■iune de vaz■.
Personalul instructor num■ra deci în seria sa, o ple-

iad■ de profesori armeni, cari, prin ■tiin■a ■i erudi■ia lor,
au f■cut onoare Facult■■ii din Constantinopol.

a

* *

Profesorii armeni dela crearea ■colii pân■ în zilele

noastre au fost în num■r de 19.

Putem s■-i repartiz■m în dou■ categorii, urm■rind cele

dou■ perioade pe care le-a parcurs ■coala, din punct de
vedere al limbei adoptate în predare: am numit „perioada
limbei franceze" aceea care a durat dela 1839 la 1876 ■i
„aceea a limbei turc■" devenit■ definitiv oficial■ plecând
dela 1876.

In prima perioad■ g■sim nou■ profesori armeni care

sunt urm■torii în ordine cronologic■ :

1. Doctor Gaspard Bey Sinapian, profesor de Patologie
general■ ■i Fiziologie din 1845-1870, era n■scut la Con-

stantinopol în 14 Mai 1814, a murit la 21 Decembrie 1872.

Era diplomat al Facul■■■ii din Pisa ■i Paris (1843).
2, Doctorul Servicen, profesor de Medicin■ legal■ ■i

Fizic■ din 1886 la 1876, nascut la Constantinopol la 20
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Noembrie 1815, diplomat al Facult■■ii din Pisa (1840) ■i
Paris (1842), mort la 14 Octomvrie 1897.

3. Doctorul Paul Zohrab dela Facultatea de medicin■

din Edimburg (1832), a fost numit profesor de genicologie
din 1854-1856, n■scut la 1805, a murit la 8 Noembrie 1883,
la Constantinopol.

4. Doctorul Agop Davudian, profesor de Anatomie din

1854-1870, Doctor în medicin■ dela Facultatea din Pisa.

(1837), n■scut la Constantinopol în 1813, mort în 1878.

5, Doctorul Agop Ovanessian, profesor de desen de ana-

tomie descriptiv■ din 1849-1860, n■scut la Constantinopol
în 1826, a murit foarte tân■r în 1852, fusese diplomat al

■coalei din Constantinopol în 1849.

6. Doctorul Abraham Sakayan, nu medic ci pictor de

talent ie■it din ■coala de Arte frumoase din Paris care

succede precedentului ca profesor de Anatomie descriptiv■

din 1851-1876, n■scut în 1821, a murit la 1876.

7. Doctorul Stepan Pa■a Aslanian (general de brigad■),
diplomat al Facult■■ii din Constantinopol ■i Viena în 1848,

profesor de Patologie extern■ ■i de Mica chirurgie, din

1849-1870, n■scut în Constantinopol la 25 Decembrie 1829,
mort la 30 Noembrie 1901.

8. Doctorul Nahabed Russignan,originar din Asia Mic■,
era n■scut în Cesarea în 23 Septembrie 1819, diplomat al

Facult■■ii de medicin■ din Paris în 1849, a fost numit pro-

fesor la ■coala din Constantinopol în 1874-1876, pentru

predarea Filosofiei medicale ■i Deontologiei, a murit subit

la 29 Noembrie 1876.

9. Doctorul Iosef Nuridjan dela Facultatea de medicin■

din Paris (1863), n■scut la Constantinopol în 1828, a urmat

doctorului Russignan ca profesor de Deontologie medical■

■i de Istoria medicinei din 1877-1879, a murit la 26 Au-

gust 1898.

%

sk 3

Ace■ti nou■ profesori armeni, predând magistral
bran■ele care au fost încredin■ate competin■ei lor, au jucat
un marerol în evolu■ia ■tiin■ei medicale în Turcia prin
publica■iile lor ■i au devenit uu factor puternic al propa-

g■rei în Orient, a nouilor teorii ■i doctrine ie■ite din ■co-

lile franceze ■i italiene.
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Doctorul Servicen, a fondat primul jurnal medical

care ap■rea la Constantinopol scris în limba francez■, l'a

publicat sub titlul de „Gazette médicale de Constantinople"
(1849-1852).

...
Au mai fost înc■ medici celebri, - de ex. colegul ■i

prietenul s■u distins, profesorul Gaspard Bey Sinapian -

cari au contribuit din larg la fondarea Societ■■ii Impe-
riale de Medicin■ din Constantinopol în 1855, ■i prin ar-

ticolele lor savante relative la higien■ ■i starea sanitar■ a

■■rii, au ilustrat dealungul anilor organul acestei societ■■i,
„La Gazette médicale d'Orient".

Doctorul Servicen, în tot ceeace depindea de Consi-

liul afacerilor medicale civile al ■coalei a putut s■ introduc■

mari reforme în predarea ■i reglementarea practicei far.

maciei, ■i împreun■ cu al■i doctori armeni a fost unul

dintre fondaterii cei mai zelo■i ai Crucii Ro■ii Otomane.

Profesorul Stepan Pa■a Aslanian era în acela■i timp
unul dintre membrii cei mai activi ai Consiliului superior
la Ministerul de r■zboi din Turcia.

Profesorul Davudian scriitor retras a fost acela care

în mai multe rânduri s'a ridicat prin publica■iile sale con-

tra avortului criminal (vezi „La Gazette Médicale d'Orient"
din anul 1858) ■i s'a consacrat stingerei marei epidemii de

holer■ din 1865, ca medic ■ef al comisiunii de higien■ in-

stituit■ prin ordin superior.
Profesorul Russignan ■i Nuridjan au adunat în rezu-

mate remarcabile lec■iunile lor didactice, prima asupra

Filosofiei medicale ■i a doua asupra Deontologiei■i Istoriei

medicinei arabe.

Trec asupra altor diverse misiuni medicale pe cari

le-au îndeplinit ace■ti profesori armeni cu distinc■ie ■i spre

marea satifac■ie a guvernului turc care i-a recompensat cu

inalte distinc■iuni ouorifice.
i

4-a

Profesori armeni cari au predat în ■coala de medicin■

sub regimul limbei turce sunt în. num■r de unsprezece ■i
sunt urm■torii )).

■

1, Trebue s■ notez c■ în 1876, dup■ exemplul Scoalei de medicin■

militar■, guvernul a constituit o ■coal■ de medicin■ civil■ ■i de farmacie,



462

1. Doctorul Mikael Khorassandji, profesor de policlinic■

din 1876-1900, n■scut la Constantinopol în 1835, diplomat
al facult■■ii de medicin■ din Paris în 1859, mort la Con-

stantinopol în 1903.

2. Doctorul Agop Bey Handanian, medic militar dela
Facultatea din Constantinopol în 1859, era n■scut la Diar-

bekir în 1834, profesor de Medicin■ legal■ din 1878-1893,
mort în 1899.

3. Doctorul Antranik Gârdjikian, medic militar, diplomat
al ■colii din Constantinopol, n■scut la Constantinopol în

1819,profesor de Fizic■ medical■ din 1874-1894 în amin-

dou■ ■colile, el a tradus în 1. turc■ tratatul de fizic■ de

Ganot, a murit la Constantinopol în 1894.

4, Doctorul Ni■an Hugasian, Doctor în farmacie de la

Facultatea din Paris, profesor de Chimie medical■ ■i de

Farmacologie la ■coala civil■ de medicin■, din 1877-1918;
el a tradus în l. turc■ tratatul de chimie al lui Grimault, este

autorul unei farmacologii, n■scut la Constantinopol în 1846,
a murit în 1918.

5. Doctorul Ovanes Bey Tabibian, militar diplomat din

Constantinopol în 1870, profesor de Anatomie patologic■

din 1885-1894, n■scut la Constantinopol în 1845, mort

subit în 1894.

6. Doctorul Vahan Pa■a Manuelian, diplomat al ■colii
din Constantinopol în 1872, s'a perfec■ionat la Paris, a

fost profesor de policlinic■ din 1880 la 1904, medic militar,
a ajuns la gradul de general de brigad■; era n■scut în

Constantinopol la 1867, mort subit în 1902.

7. Doctorul Andon Pa■a Nafilian, medic militar, general
de brigad■, n■scut la Constantinopol în 1851, diplomat al

Facult■■ii din Constantinopol (1854) ■i din Paris (1862), a

fost profesor de clinic■ al c■ilor urinare din 1880 la 1898,
a murit la Constantinopol în 1919.

8. Doctorul Dikran Bey Adjemian, diplomat al ■coalei
din Constantinopol în 1874 ■i din Viena în 1877, Profesor
de Clinic■ oftalmologic■, mort în 1813 la Constantinopol,
era n■scut în 1852.

9. Doctorul Djivan Bey Ananian, diplomat al ■coalei din

Constantinopol în 1874, s'a perfec■ionat la Paris, a fost

profesor de Clinic■ laringologic■ din 1876-1918, n■scut la

Constantinopol în 1848, mort la Nisa în 1921.
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10. Hovsep Dijelalian, doctor în farmacie a urmat pro-

fesorului Hugasian în 1908 ca profesor de chimie la ■coala
de medicin■ civil■, catedr■ pe care o ocup■ pân■ In 1933.

Al■turi de ■colile de medicin■ vom cita deasemeni■i
■coala veterinar■ din Constantinopol care a avut doi pro-

fesori armeni: Doctorul Minas Bey Avedisian pentru
catedra de Obstetric■ ■iDoctorul Armenag Berberian pentru
catedrele de Anatomie patologic■, de Istologie ■i inspec■ia
c■rnurilor.

■coala dentar■ creat■ de vre-o 15 ani nu a avut decât
un singur profesor armean, Dr. Leon Terzian diplomat al

■colii dentare din Paris ca chirurg dentist.

w
ii

*

Inainte de a termina, ■in s■ ajut c■ în afar■ de ■colile
de medicin■ veterinar■ ■i dentar■, ministerele ■i spitalele
au num■rat în personalul lor medici armeni cari s'au re-

marcat prin serviciul lor; îmi este destul s■ indic numai

trei dintre cei mai cunoscu■i:

1. Doctorul Manuk Bey Aghasian care a. fost timp în-

delungat medic ■ef al Azilului de aliena■i din Top-Ta■i din

Scutari din Constantinopol.
2. Dr. Gomidas Bey Minasian, medic legist al Ministe-

rului poli■iei care a fost un expert reputat.
3. Doctor Gabriel Pa■a Sevian, membru al Consiliului

superior de higien■ al marinei otomane, devenit celebru

prin organiza■ia sanitar■, al c■rei autor a fost în acest

departament.
4. Nazarian Abraham Bey, chirurg renumital Spitalului

marinei turce.

Inchei lista tuturor acestor medici cea mai mare parte
disp■ru■i, cari, am ■inut s■-i scot din negura uit■rii, încer-

când s■ pun în eviden■■ rolul glorios jucat de ace■ti pro-

fesori armeni în istoria medicinei în Turcia.

DOCTOR V. TORCOMIAN

*

% *

Spre a complecta aceste date ale eminentului nostru

colaborator, d■m mai jos numele unor Armenicari au con-

tribuit la desvoltarea înv■■■mântului superior în Turcia:
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Kircor Agathon a fost în 1848 organizatorul ■i

-
primul

director al ■coalei de Agricultur■.
'Kevork Torcomian a înfiin■at în 1888, la Brusa, ■coala

de Sericicultur■ pe care a condus-o timp de 30 ani.

-
..

Kricor

-
Margosian (1821-1888,) a fost director

-
al

■coalei de Meserii:

Garabet A. ■ahbaz, Kircor Zohrab, Humana]: Hosrovian,
Diran Erganian, etc., erau dintre profesorii de seam■ ai Fa-

cult■■ii de Drept. *

Agop Boiagian ■i Hovsep Yusufian erau profesori la

Facultatea de ■tiin■e.
Mikael Pa■a Portugal, Hovhannes Pa■a Sakiz, Diran

Keleghian, erau profesori titulari la Facultatea de ■tiin■e
Administrative.

Ervant Oskan, era subdlrectorul ■coalei Artelor Fru-

moase.
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CRONICA ARMENILOR
DIN ROMANIA

PARTEA X

1601 - 1640

Anul 1600. - Pe ia acest an se construe■te la Foc■ani,
în partea Munteniei, o biseric■ armean■ cu hramul sf.

Gheorghe, cu dou■ turle. Se spune c■ Armenii din partea
muntean■ din Foc■ani, cari frecventau la început biserica

sf. Maria din Moldova au fost nevoi■i s■-■i cl■deasc■ o

biseric■ pentru ei, din cauza greut■■ilor ce li se f■cea la

trecerea hotarului dela Milcov. (Gr. Goilav: Bisericile armene

de prin ■■rile române, 1911, Bucure■ti, p. 20).
1600 Noembrie 4. - Ioan Gier■ffy scrie din Rodna

c■tre Bistri■eni despre ■tiri privitoare la înfrângerea lui

Mihai-Vod■, despre nevoia de a se deschide pasul „Arme-
nilor ■i Moldovenilor", unii dintre cei d'întâiu fiind acuma

închi■i. (Hurmuzaki, XII, p. 1079).
Anul 1602. - Dup■ aceast■ dat■, ■tefan Tom■a Vod■,

Domnul Moldovei, invit■ în ■ar■, în rândul altor negustori
■i pe Armeni, dându.i unele privilegii. (P. P. Panaitescu:

Mihail Viteazul, p. 130; cf Zubrycki: Kronika miasta Lwowa,
p. 347).
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1601 Mai 29. - Eremia Moghila Vod■ înt■re■te vor-

nicisei Nastasia Vartic satul Juganii pe Pereschiv, uricile
fiind pierdute în ■ara nem■easc■ la Muncaci. Actul spune:

„Noi Eremia Moghila Voevod... am întors jupunesei .

Nastasie a lui Vartic biv vornic satul anume Juganii pe

Pereschiv în ■inutul Tutovei care... a fost dreapt■ cump■r■-
tur■ repozatului Vartic biv Vornic împreun■ cu jupâneasa
sa Nastasia dup■ cum ■i însu■i domniia mea stim.,. c■ satul

acesta s'a cump■rat înaintea noastr■ în zilele r■pozatului
Petru Voevod... îns■li s'a pr■p■dit ispisoacele în vreme ce au

fost ei în ■ara nem■easc■ pân■ la Mucaciu... (Surete ■i /svoade,

XXII, p. 115; cf condica Metropoliei Moldovei: Juganii ot

Tutova, p. 1083).
1602 Februarie 2, Ia■i. - Eremia Vod■ Moghil■ înt■re■te

cneaghenei Vartic vorniceasa, jupâneasa repozatului boer

Vartic biv vornic, satul Juganii din Tutova, „c■ iaste driapt■
ocin■ ■i cump■r■tur■ mai sus numitului Vartic, biv vel

Vornic". (Gh. Ghib■nescu : Surete ■i Isvoade, XXII, p. 116).
1602 Aprilie 1. - Vestitul agent diplomatic Petru Ar-

meanuleste pomenit într'o adres■ a Camerei Aulice din

Praga c■tre casierul aulic Hans Undterholzer, c■ruia se

recomand■ s■ dea în contul lui Petru Armeanul 1000 de

fiorini „so er Armeni deswegen zuhanden gebiihrlich wie.

der abschreiben". (Andrei Veress: Documente, VII, 1934, p.

13; cf Hofkammerarchiv. Wien, Oester. Gedenbiicher 162

fol. 102).
1602 Aprilie 10. - Camera Aulic■ din Praga scrie c■tre

casierul aulic Hans Undterholzer, ca Petru Armeanulfiind

trimis de c■tre împ■rat într'o misiune deosebit■, s■-i dea

3000 de fiorini cheltuieli de drum. (Andrei Veress, VII,
1934, p. 17; cf. Hofkammerarchiv. Wien. Oester. Geden-

biicher 162 fol. 110).
1602 August 2. - Arhiducele Matia scrie.din Viena

c■tre camera ungar■ s■ pl■teasc■ 1000 fiorini lui Petru

Armeanul,ca viatic pentru drumul s■u în Tara.Româneasc■.
(Andrei Veress, VII, 1934, p. 69; cf Orsz. Itâr. Budapest.
Camera Ungarica).

Anul 1602. - O nou■ emigrare a Armenilor în ■■rile
române venind din Eudochia (Asia Mic■), în urm■ învaziei

în aceast■ regiune a lui Kara - Iazigi, când mul■i locuitori
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au fost nevoi■i s■ fug■ „unii la Constantinopol, al■ii la

Bursa, Adrianopol, Rumelia, Europa, Moldova, Polonia".

(P■r. N. Akinian: Cinci cânt■re■i pribegi, p. 120).
Acest exod al Armenilor este a ■aptelea emigrare în

mass■ în România dup■ cele din 1062-1064, 1239, 1313,
1342, 1453 ■i 1475, urmat ■i el de altele în anii urm■tori,
din cauza unei foamete groaznice ■i.a invaziilor cunoscute

sub numele de mi■carea Gelaliilor.
Anul 1602, - Sigismund al III-lea, regele Poloniei, tri-

mite în Persia pe Armeanul Sever Muratovici, care trece

prin ■■rile române, se îmbarc■ la Mangalia pentru Trape*
zunt ■i se întoarce în 1602; el spusese ■ahului ■i despre
„voevodul muntean", „mare ■i puternic du■man" al Salta-

nului, care „a b■tut de mai multe ori Pa■i ■i beglerbegi",
a silit pe vizirul Sinan „s■ fug■ înaintea lui ■i s■-■i risi-

peasc■ oastea".

(N. Iorga: O paralel■ istoric■, p. 66; cf Studii ■i Docus

mente, XI, p. 125-7).
1604 Mai 31. - Camera Aulic■ scrie din Praga c■tre

casierul aulic Hans Undterholzer s■ dea lui Petru Armeanul

200 fiorini în contul s■u. (Andrei Veress, VII, 1934, p. 131;
cf Hofkammerarchiv. Wien. Oster. Gedenbiicher163 fol. 146).

1603 Iunie 4. - Imp■ratul Rodolf II scrie din Praga
c■tre Camera Aulic■ ca s■ se achite o parte din banii pe

cari mai are s■-i ia Petru Armeanul pentru boii adu■i,
(Angrei Veress, VII, 1934, 131 ; cf Hofkammerarchiv. Wien.

Ungarische Gedenbiicher 411 fol. 2).
1604 Ianuarie 18. - Eremia Vod■ Mogil■ scute■te

satul Juganii al jupânesei repozatului Vartic vornic de

orice dabile. (Gh. Ghib■nescu: Surete ■i Izvoade, XXII,
p. 116).

,

Anul 1604. - Dup■ uciderea lui Mihaiu, la Turda, vor

trece prin Cluj amintitul Petre Armeanul, ■i un zugrav

valah, Nicolae din Creta, care st■ vre-o zece ani în Ardeal.

(■tefan Mete■: Domni ■i boieri din JT■rile Române în ora■u

Cluj ■i Românii din Cluj, Cluj. 1935).
Anul 1604. - Cronicarul armean Grigore din Daranagh

scrie: „A murit Sultanul Mehmed... In locul s■u a venit la

tron Sultanul Ahmed... In timpul acestuia Asia Mic■ era

acoperit■ ca zapad■ de Gelalii... Nic■eri nu era lini■te, ci
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Rumelia. De aceea mul■i Armeni ■i Turci s'au adunataiei,
■i s'au r■spândit apoi la Belgrad, în ■ara Bugdanilor (Mol.
dova), a Go■ilor ■i a Scy■ilor". (Grigore din Daranagh: Gro-

nica, p. 17-18).
Anul 1605. - Cronicarul Grigore din Daranagh de-

scriind c■l■toria sa dela Caffa spre Constantinopol, spune

c■ cei pleca■i în 1603 erau deja a■eza■i în noile lor localit■■i,
unii au venit împreun■ cu ei, iar al■i au pornit mai pe

urm■, în c■utarea unui refugiu la Belgrad, în Moldova ■i în-

Polonia. (Crigore din Daranagh: Cronica, p. 69).
Cronicarul însemneaz■ în alt■ parte c■ din cauza unei

foamete cumplite, declarat■ în Caffa în anul 1605, mul■i
locuitori armeni ■i turci fug din aceast■ localitate, unii

mergând spre Constantinopol, Tracia ■i Asia Mic■, al■i
spre Belgrad, Moldova ■i Polonia(Grigore din Daranagh:
Cronica, p. 95-96).

Un alt istoric armean, Arakel din Tauriz, care a scris

lucrarea sa în 1662, spune c■ din cauza foametei cumplite
■i a nimicitoarei invazii a Gelaliilor mul■i Armeni au fugit
în Cipru, Constantinopol ■i împrejurimi, în Moldova, Po-

lonia, Caffa ■i pe malurile pontice. (Arakel din Tauris:

Istoria, p. 144).
Anul 1605. - ■ahul Abbas dup■ ce a cucerit Taurizul,

Vanul, Nahicevanul, Gandzakul, Giulfa, auzind c■ coman.

dantul turc Gigalzade Sinan Pa■a cu o imens■ armat■ oto-

man■ a pornit spre el, s'a retras aducând cu el un mare

num■r de locuitori [armeni] din ora■ele cucerite, cari au

întemeiat ora■ul Noua-Giulfa. In acest an mul■i Armenidim

localit■■ile unde trecuse armata persan■ au pribegit la

Constantinopol, în ■■rile române, la Caffa, la Cipru, în

Polonia ■i în Italia. (Hrand Asadur: Armenii din Constanti-

nopol ■i patriarhii lor, în „Anuarul Spitalului Armenesc",
1901, p. 87-88).

Anul 1606. - Cronicarul Grigore din Daranagh, pe-
-

vestind ispr■vile Gelaliilor, spune c■ înaintea lor au fugit
mul■i Armeni, unii plecând spre Kars, Erivan, Caffa, Con-

stantinopol, Rumelia, iar al■ii în Moldova, Polonia ■i Cehia.

(Grigore din Daranagh: Cronica, p. 322-323).
Anul 1606, - Se cl■de■te la Suceava o nou■ biseric■
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eu hramul Sf. Simion, numit ■i Turnul Ro■u, având ca

ctitor pe ■ima (Simeon).
Anul 1606. - In biserica Sfânta Cruce. din Suceava

am g■sit urm■toarea inscrip■iune funerar■:
s

Acesta e locul de odihn■

A martirului Hagop,
Fiul lui Khogea Biata
Acel care a cl■dit biserica

In anul 1055 (1606)
La 7 Mai

S'a scris. Amin.

Anul 1606. - Se d■ruie■te mân■stirei armene Sf. Axente

(Zamca) din Suceava o clopotni■■, ceeace dovede■te c■ data

cCl■direi acestei biserici este anterioar■.

Anul 1607. - Din cauza unei foamete groaznice, în-

tâmplat■ în toate p■r■ile Asiei Mici, dela Tigru pân■ la

Marea Caspic■, un nou val de refugia■i porne■te din Ar.

menia spre Occident, unii plecând în ■■rile române, al■ii,
mai cu seam■ cei din ora■ul Kemah, instalându.se la Rodosto-

(Hrand Asadur: loc. cit.)
Anul 1607. - Episcopul Hovhannes, originar din Su-

ceava, este pomenit în aceast■ dat■ la Ia■i, unde se pare

c■ era transferat ■i scaunul episcopal dela Suceava. Este

astfel primul episcop armean care s'a însc■unat la Ia■i. In-

tr'un manuscris p■strat la Ia■i se pomene■te de el ca

„episcop al Ia■ilor" (H. Dj. Siruni: Catalogul manuscrisele

armene■ti din România, în manuscris).
Anul 1607. - In memorialul unei „Interpretare a Calen-

darului; scris la Ia■i în acest an de c■tre arhimandritul
Mesrob din Caffa ■i p■strat la Mechitari■tii din Vene■ia,
se pomene■te tot de episcopul Hovhannes Secov■i(de fel din

Suceava) ca „episcop al ora■ului Ia■i". (Ali■an: Cameni■a,
p. 168). ;

Anul 1608. - C■l■torul Simeon Leha■i g■se■te la Su-

ceava 3-400 case ale Armenilor, cu trei biserici de piatr■,
■i 2 mân■stiri tot din piatr■, un episcop venit din Armenia,
cu nume Hovhannes, un arhimandrit din Hizan, M■g■r■ici,
■i un alt arhimandrit cu nume Mesrob. (Simeon Leha■i;
Note de drum ■i cronic■ [1584-1637], Viena, 1936, p. 3-8),

Anul 1608. - Simeon Leha■i g■se■te la Ia■i 200 case
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armene■ti ale b■■tina■ilor ■i celor nou veni■i, cu biserica
lor splendid■ în piatr■, cu preo■ii lor în■elep■i ■i bog■ta■i
mari (Simeon Leha■i: loc. cit.).

Anul 1608. - In acest an preotul Hagop cump■r■ dela

preotul Apraham din Suceava, „fiul preotului Khaciatur ■i
nepotul preotului Vartan", o biblie copiat■ de el la Suceava
înainte de aceast■ dat■ ■i p■strat■ ast■zi la biblioteca de
stat din Viena. (Dashian : Cafalog..., p. 17).

Anul 1609. - Azaria din Sasun, poveste■te într'un

poem istoric, cumplitele asupriri ale provinciilor armene■ti
din cauza Gelaliilor, ■i exodul multor Armeni în alte ■■ri,-
dela Constantinopol pân■ la Polonia. (Azaria din Sasun:
Cant de j■lire asupra loviturilor provinciilor orientale ■i ale

■■rii armene■ti din mâna Gelaliilor, în revista „Handes Amso-

rya", 1936, p. 336).
Anui 1609. - La Roman se cl■de■te în piatr■ biserica.

armean■ cu hramul Sft. Nâsc■toare în locul celei de lemn,
având ca ctitor pe Agop■a. (Melchisedec: Inscrip■iunile bi-

sericilor armene din Moldova, 1882, An. Ace. Rom,, Seria II,
Tom. V, Sec. II, p. 69).

Anul 1609. - Se pomene■te ca ■oltuz al Armenilor din

Suceava Armeanul Norsic. (Gh. Ghib■nescu: Surete ■i Iz-

voade, XXIII, p. 127).
1609 Mai 15. - Constantin Moghil■ arat■ c■ a venit

„Toader Buni■a cu un zapis, de la Toma ureadnic ot Bo-

to■ani ■i de la Ioan ■oltuz ■i de la pr■garii lui de acolo ■i
de la Mo■ul ■i de la ■tefan ■i de la Condrea ■i de la Hanco
Arman ■i de Chiril■ Arman ■i de la Hrinco diiac ■i de la

Necula Vlah", c■ înnaintea lor „Luca fiul lui Gavril din

Epureani ■i cu so■ia lui Anisiia, fata lui [on ■etrar", a vân-

dut partea lui din Stânce■ti lui „Toader Buni■a diiac,

pentru 500 taleri". (N. Iorga: Studii ■i Documente, V, p. 214),
Anul 1609, - Fr■■ia Adormirii Maicii Domnului din

Lwow trimite o solie la regele Sigismund al III-lea, cu ru-

g■mintea „s■ li se acorde ■i ortodoc■ilor, m■car drepturile
pe care le aveau Armenii ■i Jidovii, iar, dac■ nu, s■ dea

voie Rutenilor s■-■i p■r■seasc■ ■ara ■i s■ se a■eze în Mol-

dova". (A. A. Papkov, Brafstva, p. 137).
Anul 1610. - Se pomenesc la Siret mul■i Armeni;
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printre frunta■ii ora■ului sunt pomeni■i Olbeiu, Haceris

Gricica ■i Agop■a. (Wickenhauser: Moldawa, }, p. 59).
Anul 1611. - Catolicosul tuturor Armenilor Melchise-

dec trimite pe arhimandritul Zaharia ■i episcopul David ca

trimi■i speciali în Europa, anun■ând aceast■ numire prin-
tr'un condac adresat preo■ilor din Lemberg, Cameni■a, Su-

ceava ■i Ia■i. (Ali■an: Cameni■a, p. 239).
Anul 1612, - In biserica Sf. Cruce din Suceava am

g■sit urm■toarea inscrip■iune funerar■:
°

Este mormântul lui Martiros

Marelui Damgagiu
S'a depus aici trupul s■u

Într'o vârst■ de b■trânea■■.
A murit în anul 1061 (1612) Mai 22.

Anul 1612. - O inscrip■iune funerar■ în mân■stire Sf.

Axente din Suceava:

Aceasta este piatra lui Agop■a
Care e fiul lui Amira

Care e ctitorul acestui l■ca■

A murit în anul armenesc una mie

Plus 61

La 15 August.
Anul 1616, - O inscrip■iune funerar■ din biserica Sf.

Cruce din Suceava:

Aceast■ este piair■ de odihn■

A lui Khas Khatun

Care era fiica lui Biata

In anul 1065 (-1616).
Anul 1616, -Se cl■de■te în acest an la Ia■i o a dou■

biseric■ armean■ cu hramul Sf. Grigore Lumin■torul, în

strada Cizm■riei.

Aceast■ a doua biseric■ mai exista la începutul seco-

iului trecut când în anul 1821 s'a mistuit de un foc, ■i de

atunci nu s'a mai cl■dit.

Anul 1618. - In tinda apusan■ a bisericei Sf. Simeon

din Suceava se afl■ o piatr■ mare mormântal■ cu urm■-

toarea inscrip■ie: „Aceasta este piatra lini■tii a lui Isaia

Munalean,fiica barcnului Anton ■i a Mualei, murit în

1067 (1618) într'o Luni". (D. Dan: Armenii orientali din

Bucovina, Cern■u■i, 1891, p. 20).
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Anul 1618. -O inscrip■iune funerar■ din biserica Sf.

Cruce din Suceava spune:

Acesta este locul de odihn■

Domnului Haciatur fiul lui Agopgean
In anul 1067 (1618)
La 5 Septembrie.

Anul 1619. - Geograful armean Ingigian vorbind despre
Domnii cari au domnit în ambele Principate, spune c■ doi

dintre ace■tia erai de origin■ armean■: Gaspar, Domnul

Moldovei, so■ia c■ruia a cl■dit biserica armean■ Sf. N■s-

c■toare din Ia■i ■i Aaron, ctitorul bisericei Aaron Voda
de o departare de o or■ ■i jum■tate dela capital■ (P■r.
Hugas Ingigian: Geografia celor patru p■r■i ale lumii, Partea

II, Vol. VI, 1804, Vene■ia, p. 192). Aceast■ versiune, pome-

nit■ de vestitul geograf, este lipsit■ de orice temelie, cei

doi Domnifiind de alt■ origin■ decât cea armean■.

Anul 1619. -Se pomene■te Soroca ca bâlciu înflorit,
la care cu toat■ frica întemeiat■ de prada Cazacilor, veniau

boieri de ■ar■, Armeni, Tatari, (N. Iorga: Istoria comer■ului
românesc, 1, p. 282).

Anul 1619. -P■r, P■j■■kian vizitând în 1808 clopotni■a
bisericei Sf. Cruce din Suceava a g■sit o inscrip■iune din
aceast■ dat■ pomenind ca ctitor al clopotni■ei pe epitropul
Biniata, (P■r. M. P■j■■kian: C■l■torie..., p. 191).

Anul 1619. - Am g■sit în biserica Sf. Simeon urm■-

toarea inscrip■iune:
Aceasta este mormântul preotului Hovhannes

Protopopul bisericei

Care era fiul lui Donic

Ctitorul bisericei Sf. Simeon.
A murit în 1068 (1619) Martie 22

Dup■ Duminica Floriilor.
Anul 1620. -O inscrip■iune funerar■ din hiserica Sf.

Simeon din Suceava:

Sunt îngropate aici

Oasele ■i trupul
Ale lui Grigor
Care este fiul lui Nigol
A murit în 1069 (= 1620)
La 29 Noembrie.
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Anul 1621. - Este p■strat■ la biserica armean■ din
Suceava o colec■ie de canoane copiat■ în acest an c■tre

preotul 'Grigor. (H. Dj. Siruni: Catalogul manuscriselor

-
ar-

mene■ti din România).
Anul 1622.- Samuel Twardowski, unul din cei maicu-

noscu■i poe■i poloni din veacul XVII, ■i care a înso■it pe

ducele Cristofor de Zbaraz în. solia sa la Constantinopol,
descrie solia acestuia.

„Pe mesele acoperite cu frumoase fe■e de mas■ stau

în taiere de argint gust■ri reci în abunden■■, precum ■i
mânc■ruri care, destul de proaste ca gust ■i ca savoare,

afar■ de „abuchte" ■i „bastram" [pastram■]. („Abuchte" ■i
pastrama sânt afumate ■i uscate la soare; cele dintâiu din

carne de vac■, pastrama din carne de berbec. Ambele sânt

vestite în Moldova)".

(P. P. Panaitescu: „C■l■tori poloni în ■■rile "române"
1930, Bucure■ti, p. 17).

„Abuht" este cuvânt armenesc ■i însemneaz■ „pastram■".

Anul 1622.-A fugit patriarhul armean din Ecimiadzin
Melchisedec din patria sa, - dup■ ce-l sfân■i mai întâiu

pe nepotul s■u Sahag, ca s■-i fie urma■, fiindc■ nu era în

stare s■ numere tributul de 2000 de galbeni cerut de ■ahul
Per■ilor Abbas,- în ■ara le■easc■, la Lemberg, unde ocupa

el, dup■ moartea episcopului Mesrob,pe câtva timp scaunul

episcopesc, mai târziu retr■gându.se îns■ la Cameni■a, unde
a murit la 18 Martie 1627. (Baracz: Zywoly..., p. 191).

1624 Noembrie 14. - Se pomene■te ca ■oltuz al Arme-

nilor din Suceava Hacic Armeanul. (Gh. Ghib■nescu : ■urete
■i Izvoade, XIV, p. 11). F

Astfel este citat un uric mare dela Radul Vod■ Mihnea

prin care înt■re■te „Onciului Jura■covici cele ce are de la

soacra sa Maria lui Vasili Or■■ vornic, în ■endriceani, 2

vii la Cotnari, Zastavna, Toldri, Pidec■u■i, Bobe■ti ■i C■-

be■ti". In rândul martorilor este pomenit „Hacico ■oltuz".
Anul 1624. - Re■edin■a episcopal■ armean■ din Mol-

dova este iar■■i mutat dela Ia■i la Suceava, unde în acest

an este pomenit episcopul Hazar, om cu mari însu■iri cul.

turale. El este amintit pentru prima dat■ la 1624, în memo-

rialul unei evanghelii scris■ chiar de el, „care sunt Stare■ul
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mân■stirii Sf.tului Axente ■i episcopul ■■rii Vlahilor".

(Ali■an : Cameni■a, p. 5).
Anul 1624. - Episcopul Hazar din Papert copiaz■ în

mân■stirea St. Axente din Suceava, „domnul Moldovei
fiind Radu Vod■", o evanghelie, pe care a d■ruit.o apoi
arhiepiscopul armean din Lemberg Nicol bisericei armene

din Stanislav, ■i care este „p■strat■ azi în bilblioteca Me-

chitari■tilor din Viena. (Dashian : Catalog..., p. 718).
Anul 1626. - Cronicarul Simeon Leha■i relateaz■ uci-

derea de c■tre Le■i a arhimandritului Mesrob de fel din

Moldova, hirotonisit de catolicosul Hovhannes. (Grigore
din Daranagh: Cronica..., p. 428).

Anul 1627. - Patriarhul Melchisedec „ordina pe pres-

viterul armean Nicol Torosievici, protejatul consiliului
comunal din Lemberg, pentru închinarea sa la biserica la-

tin■, - în contra voin■ei comunit■■ii armene de acolo, care

se ■inea mor■i■ de legea str■mo■easc■ oriental■ armean■,-
în episcop armean pentru Lemberg, îl puse urma■ ■■-i su-

puse jurisdic■iei sale pe to■i Armenii din ■ara le■easc■,
Moldova ■i Muntenia". (D. Dan: Armenii orientali în Buco»

vina, p. 21, cf Baracz: Rys..., p. 119).
Cu aceast■ orânduire nelegal■ îns■ puse patriarhul

fundamentul la mari turbur■ri ■i la r■sipirea înfloritei co-

lonie armene din Lemberg, fiindc■ episcopul Torosievici

încerca continuu dimpreun■ cu Iesui■ii, ca s'o converteasc■

la biserica latin■. (Kurze: Darstellung..., p. 27 ■i 28),
Aceste încerc■ri provocar■ un proces lung ■i nepl■cut

care, pentru.c■ se decise în favoarea episcopului, avu de

urmare c■ cea mai mare parte a Armenilor din Lemberg
emigra la Moldova. (Baracz: Ryz... p. 118-120; Zywoty...
p. 191, 332).

Nicol Torosievici c■p■t■ pentru zelul sau devotat cu

convertirea Armenilor dela Papa Urbanu VIII pentru sine

■i urma■ii s■i titlul de arhiepiscop, - „Dei et apostolicae
sedis gracia Arhiepiscopus Leopoliensis Nationis Armenae

Episcopii Vallachiae et Moldaviae omniumque per totum

Poloniae Regnum Armenorum"*. (Lubacsi:. I, c. p. 68 ■i 139).
Anul 1628. - Arhimandritul Hazar din Papert, epis-

copul Armenilor din Moldova, copiaz■ la Mân■stirea A-

xente din Suceava, o Evanghelie, p■strat■ acum la biblio-
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teca Mechitari■tilor din Viena, - „catolicosul tuturor Ar-

menilor fiind Melchisedec; Domnul Moldovei Miron Vod■,
protopopul bisericei Andreas, iar epitropul Djerik", dup■

cum relateaz■ memorialul (Dashian: Catalog..., p. 708).
Anul 1629, Martie 29. - Regele Sigismund III.lea al

Poloniei aprob■ numirea lui Nicol ca arhiepiscop al Lem-

bergului, ■i începând de aceast■ dat■ Nicol semneaz■ : „Eu,
Nicol, fiul lui Iacob, cu pronume Torosievicz, prin mila lui

Dumnezeu arhiepiscop al Lembergului ■i al întregei ■ara a

Le■ilor ■i al Moldovei", dup■ cum se vede dintr'un ma-

nuscris cu data de 1629 August 31, p■strat la Viena".

(Dashian: Catfalog..., p. 692).
Anul 1629. - Trece prin Moldova arhimandritul Gri-

gore din Cezarea, trimisul catolicosului în Polonia, care

certat cu renegatul Nicol, este nevoit s■ p■r■seasc■ ■ara,
fiind acuzat ca „spion turcesc". Din Moldova el scrie

c■tre Nicol o scrisoare de blestem■. (P■r. N. Akinian ;

Catolicosul Movses, p. 256; Simeon Leha■i: Cronica, p. 206),
Anul 1629. - Episcopul Hazar este pomenit ca „episcop

al ■■rii Vlahilor" pân■ la aceast■ dat■, dup■ cum este

pomenit în memorialele diferitelor manuscrise scrise chiar

de el ■i p■strate la Rusciuc (Ali■an: Cameni■a, p. 180), la

Viena (Dashian : Catalogul manuscriselor armene■ti din Viena,
p. 708 ■i 718) ■i Gherla (H. Dj. Sirumi: Catalogal manus.

criselor armene■ti din România, în manuscris).
Anul 1629, - Se termin■ construc■iunea bisericei armene

din Bucure■ti, început■ în 1581, ■i s■-i d■ numele B■r■■ia,
spre a servi pentru ambele rituri armene, ortodox ■i ca-

tolic. (Gr. Goilav : Bisericele armene..., p. 17-18).
Anul 1630. - Este pomenit■ la Silistra o biseric■

armean■ cu mai mul■i preo■i; se vorbe■te chiar de un

episcop armean vizitator, cu nume Markos, trimis de Ieru-

salim. (Grigore din Daranagh: Cronica, p. 436).
Anul 1630. - Cronicarul Grigore din Daranagh în-

tâlne■te la Silistra un diacon armean cu nume Safar, n■scut

la Silistra, ■i reîntors acolo dup■ o ■edere îndelungat■ în

Moldova. (Grigore din Daranagh: Cronica, p. 436).
Anul 1631. - P■r. P■j■■kian a g■sit în 1808 la biserica

Sf. Axente din Suceava piatra de mormânta lui Ovatam,
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cu o inscrip■ia de aceast■ dat■. (P■j■■kian: C■l■torie... .,

p. 192).
Anul 1632, Ianuarie 22, Bra■ov. - Principele George

Râ■cdezy I scriind c■tre Breasla aurarilor din Bra■ov, auto-

rizeaz■ breasla numit■ de a urm■ri, aresta ■i da în judecat■ -

conform regulamentului din 1592 -

pe to■i acei giuvaergii
neautoriza■i cari lucreaz■ cu mai pu■in aurcurat ■i-■i vând

fabricatele în ■ar■, prin târguri cu ajutorul negustorilor greci,
români ■i armeni. (Andrei Veress: Documente... IX, p. 318;
cf Arch. r. Hung. Arch. gub. Trans. Literae cehales, Copia
auth. de 1788).

Anul 1632. - Preotul Simeon copiaz■ la Suceava e

„Evanghelie", p■strat■ în cancelaria bisericei armene dim

Suceava.

Anul 1632, Iulie 5, Ia■i. - Intr'un documentcare atest■

împ■carea f■cut■ între Simion medelnicerul cel mare ■i
între ni■te r■z■■i pentru o poian■ ce este deasupr■ Rom■â-

nilor, este pomenit, printre panilor martori, ■i Ursul Vartic

Vornicul. (Documente Bârl■dene, III, p. 58).
Anul 1633. - Este p■strat la biserica armean■ dim

Ia■i un ceaslov scris în acest an la Caffa cu mâna scribu.
lui Nicogos. Memorialul spune c■ manuscrisul a fost depus
la aceast■ biseric■ de c■tre Hogea Hagop în memoria fra-

telui s■u Demir din Caffa. (H. Dj. Siruni: Catalogul manu-

scriselor armene■ti din România).
Anul 1634. - Moare la Caffa arhiepiscopul Hazar,

una din figurile cele mai însemnate ale epocei sale, care a

stat un timp îndelungat ■i la Suceava, scriind ■i împodo-
bind mai multe manuscrise. (Grigore din Daranagh: Cronica,
p. 408),

i

Anul 1634, August 14, Ia■i. - In cartea veli■ilor boeri

prin care adeveresc cum Conde fost vame■ vinde cu 100

galbeni lui Iordache vestiernic satul Propricani între Po-

sadnici ■i C■rniceni pe Jijia, este pomenit, în rândul celor-

lal■i pani martori, ■i Ursul Vartic dvornic de gloat■. (Gh.
Ghib■nescu: /Ispisoace ■i zapise, I, 1, p. 87).

Anul 1636, - Cronicarul Grigore din Daranagh noteaz■

la acest an neajunsurile îndurate de Armenii din Polonia

r■ma■i credincio■i bisericei lor str■mo■e■ti, în urm■ per-

secu■iunilor renegatulni Nicol ■i ale c■lug■rilor iesui■i, dim
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care cauz■ Armenii ortodoc■i se simt nevoi■i a aduce la

Suceava ■i în Moldova mor■ii ■i copiii lor spre îngropare
■i botez. (Grigore din Daranagh: Cronica, p. 588).

Anul 1636. -Un misionar catolic, Remondi, g■se■te în

1636 în Ia■i, pe lâng■ str■inii pomeni■i (Armeni, Unguri ■i
Le■i), ■i Francezi, Vene■iani, ■i alte negustori. (N. A. Bog-
dan : „Ora■ul Ia■i", Ia■i, 1913, p. 338)

Anul 1636. - Vartan, Sahak ■i Donig, cei trei fii ai lui

Agop■a de fel din Suceava, construesc din temelii zidul

■coalei armene din Lemberg ■i u■a bisericei Sf.ta Cruce.

(Ali■an : Cameni■a, p. 139).
Anul 1637. -Se aduce: din Constantinopol un preot,

p■rintele Eghia, precum ■i c■r■i biserice■ti, ■i se începe a

sluji în limba armean■ în biserica armean■ „B■r■■ia" din

Bucure■ti, cl■dit■ în 1624 pentru ambele rituri. (Grigore
Goilav : Bisericile armene ..., p. 17-18).

Anul 1638. - Ivindu.se desbin■ri între cele dou■ rituri

armene ■i biserica „B■r■■ia" trecând sub protec■ia Papei
de Roma, Armenii ortodoc■i s'au desp■r■it de catolici, ■i
au cl■dit o biseric■ de lemn, cu hramul Sf-■ii Arhangheli.
(Grigore Goilav: loc. cit.).

Anul 1638, August 20. -Vasile Lupu Vod■ înt■re■te
satul Maletin■ii din ■inutul Cern■u■i lui Vasile Vartic (L.
T. Boga: Documente Basarabene, VII, p. 19, XVII; Teodor

Balan: Documente Bucovinene, 1, p. 221-222).
Satul Maletin■ii a fost întâiu proprietatea diacului Ioan

(Teodor Balan, op. citi., p. 13-15), care l-a vândut la 1546

lui Petru Vartic (Teodor Balan: op. cif., p. 41-45).
Anul 1638, August 20, Ia■i. -Vasile Vod■ înt■re■te lui

Vasile Vartic satele C■rste■tii ■i Grum■zenii din ■inutul
Hotinului ■i satul Maletin■ii din ■inutul Cern■u■ilor. Ispi-
socul respectiv spune: „...Am înt■rit credincioasei slugei
noastre lui Vasilie Vartic feciorul lui Gavriil Vartic drepte
ocinile ■i mo■iile lui... dup■ cum a împ■r■it tat■l s■u Gavril
Vartic ■i cu frate s■u Lupul Vartic, ■i cu sora Annisia
.. trei sate anume C■rste■tii ■i Grum■zenii în ■inutul Ho-

tinului, ■i satul-Maletin■ii în ■inutul Cern■u■ilor. (L. T.

Boga : Documente Basarabene, VII, 1929, p. 19).
Anul 1638, August 22. - In ceata lui Vasile Vartic

cu mân■stirea Galata pentru satul Maletin■ii, ■inutul Cer-
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n■u■i, dovedindu-se c■ mân■stirea a st■pânit satul Malin■ii,
■inutul Hotinului, Vasile Vartic r■mâne st■pânul satului.
Actul ■pune: „Noi Vasile Voevod... rug■torii no■tri c■lu-

g■ri dela sfânta mân■stire Galata... pentru un sat pe anu-

me a Maletin■ii c■ este în ■inutul Cern■u■ilor zicând c■lu-

g■rii ca acel sat este danie sfintei mân■stiri dela mo■ul
lui Iura■co Vartic ■i au ar■tat un ispisoc dela Petru Vod■

cel de pe urm■ scriind întru acel ispisoc cum este danie
dela Iura■co Vartic un sat pe anumea Malin■ii din ■inu.
tul Hotinului, iar sluga noastr■ Vartic a ar■tat un urie
Petru Vod■ cel B■trân ■i un ispisoc de împ■r■ire dela Iere-
mia Vod■ Moghil■ scriind satul Maletin■ii din ■inutul Cern■ -

u■ilor...".. (Teodor Balan : Doc. Bucovinene, I, 1933, p. 221-222),
Documentul dela Petru Vod■, de care este vorba aici,

este publicat în Hurmuzaki, XI, p. 900, cu data de1586 Mai 7.

Anul 1639, Aprilie 12. - Ion Pr■jescul ceasnic, fiul lui

■tefan Pr■jescul, nepotul lui Petru Vartic, vinde lui Isac
de Sineh■u trei p■r■i din satul Molni■a ■inutul Cern■u■i.
Actul spune: „Sluga noastr■ Ion Pr■jescul fost ceasnic,
fiul lui ■tefan Pr■jescul fost dvornic ■i al Anesiei, nepotul
lui Petru Vartic, de bune voia lui de nimesilit nici asuprit
■i a vândut a sa dreapt■ ocin■ ■i mo■ie din diresele ce le-a
avut mo■ul s■u Petru Voevod de cump■r■tur■dela... voevod

trei-p■r■i din Satul .Molni■a, ■inutul Cern■u■i, acele le-a

vândutslugii noastre Isac, fiul *lui Miron de Sineh■u, ■i
cneaghenei sale Antemia pentru 80 ughi galbeni". (Gh. Ghi-

"b■nescu : Sureie ■i Izvoade, II, p. 147-152). ,

Anul 1639, Mai 18. --Vasile Lupu înt■re■te boerului

Toma vel Stolnic cump■r■tura ce a f■cut. în Tupila■i cu

40 lei de la Nichi■a Fiul Savei.din B■de■ti ■i Toader Ar-
man din Trine■ti fratele Savei, etc. (Gh. Ghlb■nescu Surete
■i Izvoade, vol. III, 1907, Ia■i, 34).

Anul 1639. - Preotul Anton copiaz■ la Suceava o carte

de rug■ciune adus■ apoi la Cesarea (Ali■an : Cameni■a, p. 187).
Anul 1639. - Sub acest an cronicarul Grigore din Da-

ranagh noteaz■ c■ din cauza renegatului Nicol Armenii din
Polonia au fost expu■i mai multor pagube; c■lug■rii catolici
au ocupat biserica armean■, împiedicând Armenilor orice

slujo■, - înmormântare, botez, liturghie, etc. ; deaceea Ar-
menii aduceau mor■ii ■i copii lor în Moldova undeîi în.

gropau ■i botezau. (Grigore din Daranagh: Cronic■, p. 385).
H. DJ. SIRUNI
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ARHIEP■SCOPUL
_ GRIGOR ZAHARIAN'

Arhiepiscopul Grigor Zaharian este una din cele mai

însemnate figuri. ale Armenilor din România. Poate, este

singurul Armeandin aceast■ ■ar■, care a ajuns la o treapt■
a■a de înalt■, în Biserica Armeneasc■.

N■scut la Cetatea-Alb■, Grigor Zaharian a fost omul

de încredere al arhiepiscopului Iosif (Hovsep) Argutian, a

c■rui jurisdic■ie episcopal■,.pe vremea r■zboaielor. turco-

ruse, se întindea ■i peste Principatele Române. . Astfel, se

■tie, c■ Arhiepiscopul Iosif a c■l■torit la începutul" anului

1790 prin Moldova, când a confirmat,de pild■, adoptarea
unui regulament de c■tre Armenii din Boto■ani°); "Doi ani

mai târziu, Arhiepiscopul a contribuit la' fondarea ora■ului
Grigoriopol, de dincolo de Nistru.

Epoca aceea corespundea unor lupte în Caucaz, de

care n'a fost strein■' nici. Biserica Armeneasc■. Iosif Ar-

gutian avea scaunul s■u episcopal la Astrahan. Ca s■-i mic-

■oreze independen■a;-catolicosul Lucas I din Karin (1780-
1800) i-a mutat, la' 1800; ca ajutor, pe Arhiepiscopul din

India, Eprem Toraga■i. La 27 Decembrie a aceluia■i an,

Lucas a murit, urmând s■ fie ales succesorul s■u în per-

1) V. Mestugean, /sforia Armenilor, Vol. II, Bucure■ti, 1926.
}
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soana lui Daniel Surmare■i sau a lui Eprem, candida■ii de-

semna■i de re■edin■a Bisericii Armene■ti, mân■stirea Eci-

miadzin din Vagar■apat, spre a fi confirma■i de Armen■

din Turcia. Iosif Argutian, care era un c■rturar erudit ■i
frunta■ cu leg■turi importante în Rusia, unde i s'a recu.

noscut ■i}titlul princiar (Dolgoruki-,Mân■ Lung■", porecla
ascendentului s■u, Artaxerxes I, Regele Per■ilor la 465-

425 î. H.), a reu■it îns■ s■ fie impus dânsul Catolicos. El

s'a gr■bit spre Ecimiadzin, dar în drum, oprindu.se la Tiflis,
el a decedat subit, la 9 Martie 1801. Se zice c■ a fost

otr■vit.

Catolicosul Argutian s'a stins la orele 10 noaptea ■i
-scrie Patriarhul Malahia Ormanian ')- „înc■ n'a r■s■rit

soarele dup■ moartealui Iosif, când au ■i început s■ vâlvâie

patimile electorale în jurul scaunului s■u".

Era dela sine în■eles c■ în locul celui decedat trebuia

s■ ajung■ Daniel Surmare■i, drepturile c■ruia au ■i fost

odat■ c■lcate. Dar altfel pl■nuia în tain■ arhimandritul

Grigor Zaharian, discipolul de încredere ■i arma fidel■ a

defunctului Iosif. Episcopului Simion, care se afla la patul
s■u de moarte, Argutian ■i-a exprimat dorin■a de.a fi în.

mormântat la Ecimiadzin, al■turi de proteguitorul s■u, Ca-

tolicosul Simion I (1760-1780), iar celelalte dispozi■ii ■i
spisocul averii le cuno■tea arhimandritul Grigor -zise

Iosif: „dela el ve■i afla totul".

Iosif, trecând la Ecimiadzin, în calitate de Catolicos,
ducea acolo întreaga sa avere, p■zit■ de Grigor. Ca s■ ca-

pete m■car o parte din acest tezaur, arhimandrituls'a spri-
jinit reciproc, cu loc■iitorul scaunului de Catolicos, David
Horhanian. Unul la Tiflis, altul la Erevan, ei au creat la

cele dou■ puteri interesate o atmosfer■ din cele mai proaste
lui Daniel, iar banii arhimadritului Grigor, provenite dim
vistieria defuncului Iosif, i-au oferit o trecere deosebit■ la
serdarul din Erevan, care l-a ■i recunoscut în Aprilie 1804

pe David V, drept Catolicos (1801-1804). Nimeni îns■

n'a vrut s■-l sfin■easc■ la noua demnitate bisericeasc■,
de■i ierarhii nesupu■i au fost supu■i muceniciei.

1) Ormanian, Azgapatum, storia Bisericii Armene■ti dela întemeierea
si pân■ in zilele noastre, în leg■tur■ cu istoria Armenilor, Constan-

inopoi, 1913.
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Insufle■itorul lui David era arhimandritul Grigor Za-

harian, un om cu o minte ager■, voin■■ ferm■, bun admi-

nistrator, dar ■i un amator mare de intrigi. Centrul opozi-
■iei „danieliste" se grupa în jurul talentatului Nerses A■-
tarache■i, mai târziu numit ■i el Arhiepiscop la Chi■in■u.

Arhimandritul Grigor f■cu s■ opreasc■ la Tiflis pe cei

patru Episcopi, veni■i ca s■ întâmpine pe Iosif. La fel, el

n'a îng■duit s■ se duc■ la Ecimiadzin, trupul neînsufle■it
al Catolicosului.

Ru■ii cunoscându-l ca omul de n■dejde al defunctului,
îl ascultau cu încredere, chiar când el a lansat zvonul des-

pre un testament al lui Iosif, care ar fi desemnat drept
succesor al s■u pe David, sau pe patriarhul Hovhannes al

Constantinopolului (1800-1813), unde la fel se ducea o

lupt■ pentru scaunul patriarhal'). Eprem desmin■i zvonul

■i, astfel, s'a asociat de opozi■ia „danielist■". Aflând aceasta

David, care l-a sfin■it pe Grigor Zaharian ca Episcop, a

vrut s■-l trimeat■ ■ef de eparhie în Rusia; dar Armenii

de acolo au recunoscut pe Eprem drept ■ef al eparhiei lor

■i au declarat c■-l vor goni pe Zaharian cu o mare ru■ine.
Pe de o parte, dorind s■ se retrag■ din fr■mânt■rile

prea aprinse ce le-a creat în Caucaz, iar pe de alt■ parte,
ca s■-■i scape averea c■p■tat■, Episcopul Grigor Zaharian
a preferat totu■i s■ pir■ssasc■ Tiflsul. Aducându-■i aminte

de locurile sale natale ■i fiind prieten cu Patriarhul Con-

stantinopolului, el a fost acceptat de acesta ca delegat la

conducerea eparhiei armene■ti din Moldova. Zice îns■,
Patriarhul Ormanian, precum el în■elege, Grigor era numit

ca loc■iitor al Catolicosului, care c■uta, cu timpul, s■ aduc■

sub directa sa jurisdic■ie aceast■ eparhie de hotar dintre
Ecumadzm ■i Constantinopol.

La încoronarea Imp■ratului Alexandru I, Arlzuepnaco
pul Eprem s'a prezentat la Petersburg. Acolo, deschise el

ochii Ru■ilor asupra intrigilor lui David. In consecin■■, în

Septembrie 1804, la Ecimiadzin veni s■ se a■eze nefericitul
Daaiel (f1808). Credem c■ ■i aceasta a contribuit la dem

1) Dup■ moartea Patriarhului Zaharia Pocuzian (1773-1799), aici

s'au parindat: Daniel (1799 -1800), David, Hovhannes Ceamastrgian (1800-
1801) ■i Grigor Hamse■i (1801-1802), în sfâr■it r■mânând Patriarh Hov-

h aunes (1802-1813).
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tuirea din scaunul eparhiei armene■ti din Moldova a Epis-
sopului Grigor. Zaharian, ce-a urmat la 1806. Intriga ■i
împotriva Ru■ilor, iar în anul acela s'a început r■zboiul

Dun■rean dintre Rusia ■i Turcia. Totu■i, prin protec■ia
ducelui de Richelieu, general din Odessa, in

curând Grigor a fost restabilit în func■iile sale, fiind re-

cunoscut ca Arhiepiscop al Armenilor din Principatele
Remâne, dup■ cum Mitropolitul Gavril B■nulescu-Bodoni
era Exarh al pravoslavnicului popor din Principate. Pacea

dela Bucure■ti, din 1812, reduse limitele eparhiilor ambilor

ierarhi, care au fost nevoi■i s■ se retrag■ la Chi■in■u. Gri-

gor Zaharian s'a m■rginit cu titlul de: „Arhiepiscop al

Armenilor din Basarabia ■i Cavaler", dup■ cum el isc■lea

toate actele de mai târziu).
De■i r■mas conduc■tor al eparhiei armene■ti din Ba-

sarabia, Grigor î■i întindea totu■i jurisdic■ia efectiv■, ca

■i în trecut, asupra întregii Moldove. In Muntenia, cre-

dem, avea o influen■■ mai mare Patriarhul Hovhannes

Ceama■irgian al Constantinopolului, de altfel ■i el prieten
îndatorat fa■■ de Zaharian. Inc■ la 21 Ianuarie 1812, cu

patru luni înainte de semnarea p■cii, Grigor isc■le■te :

„■eful eparhiei din p■r■ile Moldovei, Valahiei ■i Basara-

biei""), La aceast■ dat■, Arhiepiscopul se adreseaz■ ob■tei
armene■ti din Ocna, comunicându.i c■, din cauza iernei,
el n'o poate vizita, încât îl trimete pe protopopul Mesrob,
pentru verificarea socotelilor biserice■ti; la fel, el impune
o amend■ de cinci zlo■i asupra epitropului din Ocna, care

n'a trimes Mân■stirii din Ecimiadzin, partea cuvenit■ a

veniturilor biserice■ti *)

Faptul c■ Arhiepiscopul Grigor continu■ s■ fie ■eful
spiritual al întregii comunit■■i armene■ti din Moldova veche

■i dup■ 1817, reiese limpede din faptul c■, la 1825, el hiro-

tonise■te, la Chi■in■u, pe preotul Marcos Ter-Martirosian

..1) G, Rezviconi, Armenii in Basarabia, Din trecutul nostru, Chi■in■u
1934, Nr. 3-4, p. 7.

2) Vechea denumire a Bugeacului.

3) Dup■ un act din Biblioteca Armeneasc■ din Bucure■ti: Com.

de d. H. Dj. Siruni.
5
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pentru biserica din Suceava !), un important centru al vie■ii
armene■ti.

Pentru rela■iile lui Zaharian cu Armenii din Moldova

sunt interesante ■ase scrisori, ce le adreseaz■ Arhiepiscopul
din Chi■in■u, prietenului s■u, Martiros. Aceste scrisori se

p■streaz■ în manuscrisele armene■ti ale Academiei Române

în colec■ia de 146 scrisori *) adunate de r■posatul Grigore
Buiucliu, fost consilier la Casa■ie:

a) La 9 Mai 1817, Zaharian trimite lui Martiros dou■

scrisori, spre a fi înmânate Mitropolitului *) ■i lui Portar-

Ba■a.
6) La 30 Mai 1817, Grigor confirm■ primirea scrisorii

Mitropolitului. El a înmânat scrisorile adresate Mitropoli-
tului Exarh din Chi■in■u") ■i guvernatorului suprem Bah.

metev ; r■spunsul acestuia din urm■ va întârzia, îns■, de-

oarece generalul e ocupat cu întroducerea noului „A■ez■-
mânt" al regiunii.

$

c) La 14 Decembrie 1817, Arhiepiscopul poveste■te
'

despre jefuirea sa de c■tre ho■i. Transmite complimente
lui Aga Haratiun, portar-.ba■a. El a remis lui Hacik De-

lianov,"*) 2300 pia■tri, spre a fi trimise Mitropolitului Gri=
gorie, epitropul mân■stirei Golia.

d) La4 Decembrie 1818, Zaharian scrie c■ Asvadur

Buiucliu se afl■, în vizit■, la Chi■in■u.
e) La 25 Mai 1819, el comunic■, c'a remis lui Asvadur

Buiucliu, care a fost la Chi■in■u, 2000 pia■tri, în contul da-

toriei sale c■tre Martiros; astfel, nu mai r■mâneau decât

o datorie de 400 pia■tri c■tre Martiros ■i alta, de 1000

pia■tri, c■tre tutungiul Kricor. Se al■tureaz■ o scrisoare

c■tre Mitropolitul Grigorie, epitropul Goliei.

1) Scrisoarea din 18 Februarie 1825, c■tre ob■tea armeneasc■ din

Suceava. Biblioteca Armeneasc■, Bucure■ti. Com. de d. H. Dj. Siruni.

2) Com. de d. H. Dj. Siruni.

3) Probabil e vorba despre Mitropolitul Grigore al Irinopolulu;
(1764-1846), epitropul m■n■stiril Galia din Ia■i, a■ezat ■i decedat la

Chi■in■u.
4) Gavril B■nulescu-Bodoni(7: 1821),
5) Cunoscut■ familie armsneass■ din Moldova, Delianovian■, din

care se tr■gea contele Ioan Delianov (1818-1897), ministrul instruc■iei
publice din Rusia, G. Bezviconi, Manuc-Bei, Din trecutul nostru, Chi■i-
m■u, 1938, Nr. 54-55, p. 39.
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f) In sfâr■it, odat■ cu scrisoarea din 26 Iunie 1819,
Grigor trimete ca dar, prin Stepan Altânian, un inel

pre■ios.
a

w a

Arhiepiscopul Grigor Zaharian era unul din frunta■ii
cei mai autoritari în mijlocul marelui num■r de Mitropoli■i
din R■s■ritul apropiat, pribegi■i pe la 1821, în hotarele

eparhiei Basarabiei, depe urma prigoanei turce■ti").
Era prieten nu numai cu Mitropolitul Gavril B■nu.

lescu-Bodoni, cu succesorul s■u, Arhiepiscopul Dimitrie

Sulima, ■i cu eruditul Mitropolit Grigorie al Irinopolului,
epitropul m■n■stirii Golia din Ia■i, dar ■i cu to■i ceilal■i
frunta■i duhovnici. La Chi■in■u, Arhiepiscopul Armenilor

s'a purtat ca un om luminat ■i foarte sociabil. A ob■inut
mai multe decora■ii. Despre balurile sale, g■sim o amintire

în jurnalul poetului Pu■kin, la 18 Iulie 1871: „Bal chez

V'archevéque arménien"?),
Observ■m aleasa trecere ■i înr■urire a Arhiepiscopu-

lui ■i în mijlocul comunit■■ii armene■ti din Moldova. Astfel

în arhiva mult regretatului Tigran Pruncu din Câmpulungul
Moldovenesc, am g■sit o scrisoare a lui Zaharian, adresat■

bunicului lui Tigran Pruncu, Asvadur Avedian (41855),
cumnatul faimosului Dragoman Manuc-Bei (41817) din

Hânce■ti?) ■i atoracalul-epitropul-averilor armene■ti din

Basarabia. Scrisoarea e datat■ din 22 Ianuarie 1822, Aflând

dintr'o epistol■ a v■duvei str■lucite a lui Manuc-Bei, c■

fata ei, Pembe, se m■rit■ în ziua Sf. Serghie, Duminica,
cu Iacob sau Agob-Aga Melicturabian, amintit mai târziu

Hofrat în Bavaria '), Arhiepiscopul îl roag■ pe prea cin-

stitul Avedian, bunul s■u prieten, ca pe un p■rinte iubitor "),
s■ supraveghieze totul, c■ci - dup■ cum se observ■

- el

îl b■nue■te pe Agob de inten■ii rele, dat fiind) bog■■ia ti-

1) G. Rezviconi, Eteria, Din trecutul nostru, 1935, Nr. 25-27, p. 52

■i urm,

2) Cu mâna lui Pu■kin, Moscova, 1935.

3) G. Bezviconi, Manuc-Bei, op. cit. p. 40 ■i urm.

4) I. Liprandi, Amintiri, revista Arhiva-Rus■, 1866.

5) Unchiu ■i tutor al copiilor lui Manuc-Bei, care era c■s■torit c

Mariam (7: 1828), fata lui Aved din Rusciuc. Avedian însu■i s'a însurat

cu fata lui Ioan Mirza, fratele lui Manuc-Bei.
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nerei fete!). Personal, se oblig■ s■ cerceteze la Patriarhul

din Constantinopol, dac■ nu cumva Agob a mai fost c■s■-

torit în alte regiuni ■i s■ clarifice unele nel■muriri. Amin

te■te - printre altele - pe preotul Ter-Husik, primul
preot armenesc din Hânce■ti, venit din Rusciuc.

Deosebita trecere a lui Grigor Zaharian face ca epar-

hiei armene■ti din Basarabia s■ i se atribue aten■ie deose-

bit■ de guvern, care vede în aceast■ Biseric■ un important
instrument politic pentru a influen■a via■a popoarelor din

Balcani. Prezen■a Dragomanului fugar Manuc-Bei, spo-

re■te însemn■tatea Armenilor, încât Casa Episcopal■ din

Chi■in■u este darnic înzestrat■ de o avere, a c■rei temelie

este un vast teren, în partea de sus a ora■ului, ajuns mai

apoi „Ograda Armeneasc■"*). Aceast■ avere provoac■faptul
c■ chiar dup■ moartea lui Manuc-Bei ■i a lui Zaharian,
însu■i 'Catolicosul din Ecimiadzin men■ine Chi■in■ul la

treapta de centru al eparhiei armene■ti, în care se înca-

dreaz■ întreaga Rusie european■, sub denumirea a eparhiei
Nahicevanului ■i Basarabiei. Hazardul soartei lui Grigor
Zabharian l.a adus, ca Arhiepiscop, în regiunea în care s'a

m■scut, dar energia lui a l■sat roade frumoase. în aceste

p■r■i.
Plecând în Ungaria, cu scopul de a-■i vedea s■n■tatea,

Arhiepiscopul Grigor Zaharian a z■b■vit în Moldova, unde
a ■i murit, la 23 Iulie 1827. El a fost înmormântat la m■-

m■stirea Hagigadar de lâng■ Suceava. O piatr■ veche ■i
witat■, îi acoper■ mormântul, care am vizitat în vara anu-

lui 1935. Mama Arhiepiscopului, Iahuta, decedat■ la 20

Octombrie 1817, e îngropat■ lâng■ biserica din Chi■in■u,
zidit■ la 1804.

Moartea lui Grigor Zaharian stârni un interes deo=
sebit în mijlocul clericilor armeni, care erau preocupa■i de

soarta bog■■iilor t■inuite ale Catolicosului Iosif. ■eful epar-
hiei armene■ti din Rusia, Arhiepiscopul Ioanes Nersesian
a c■rui jurisdic■ie, în principiu, dup■ 1812, se întindea ■i
asupra Basarabiei, s'a gr■bit s■ întrebe, la 23 Noembrie

1) La 14 Septembrie 1823, Pembe înmân■ mare■alului nobilimii
din Basarabia, Iancu Sturdza, testamentul s■u. Nofijele Comifeiului Sta-

din Basarabia, Chi■in■u, 1868, p. 76.

2) G. Bezviconi, Armenii în Basarabia, op. cif. p. 8 ■i urm.
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1827, despre testamentul defunctului. Dar ■i mai înainte,
Catolicosul Eprem, la 13 Iunie a aceluia■i an, împuternici
ca nun■iu al s■u special, pe arhimandritul Toma Hohanian

Agule■i, pentru cercetarea mo■tenirii lui Zaharian. Z■b■-

vind în c■l■torie ■i din pricina certurilor izbucnite, Toma

n'a reu■it s■ ob■in■ nimic din averea Arhiepiscopului Gri-

gor. Arhimandritul a murit la 16 Decembrie 1827 ■i a fost

unul din primii îngropa■i din cimitirul armenesc din Chi-

■in■u, unde i se p■streaz■ piatra de mormânt, purtând de-

asupra insigna nun■ial■, mitra de episcop.
In principiul, ca ■ef al eparhiei din Basarabia, pân■

la moartea sa, ce-a urmat la 1828, a r■mas Arhiepiscopul
Ioanesdin Astrahan. Probabil, tot în leg■tur■ cu averea

lui Zaharian ■i soarta eparhiei, afl■m în vara anului 1828,
la Chi■in■u pe arhimandritul Stepanos Araratian■. Ne.a fost
foarte greu s■ studiem metodic arhiva eparhiei din Chi■i-
n■u, care chiar în timpul cercet■rilor noastre, din 1933, era

într'o stare haotic■.

Acela care a consolidat eparhia creat■ de Zaharian, a

fost vechiul s■u adversar din Caucaz, Nerses A■tarake■i
(1770-1857), ■eful eparhiei Nahicevanului ■i Basarabiei între
anii 1830-1843, iar dup■ aceasta ajuns unul din cei mai

ilu■tri Catolico■i ai Bisericii Armene■ti, Nerses V.

Averea lui Grigor Zaharian au mo■tenit.o nepo■ii s■i

de frate, Cavalerii ■i consilierii de curte : Artemie (f 1850),
David (1799-1874), Abgar (1809-1889) ■i Andrei (1812-
1873). De■i au ajuns proprietari ai casei Arhiepiscopului,
din strada Schmidt col■ cu strada Armeneasc■, totu■i ei

s'au judecat ■i pentru întreaga „Ograda Armeneasc■".

Familia Zaharianov a devenit una din cele mai impor-
tante, în mijlocul ob■tei armene■ti locale. Avea întinse pro-

priet■■i de p■mânt. Urma■ii lui Artemie Zaharianov s'au

înscris, la 1905, în cartea a III-a a nobilimii basarabene,

prezentând acte din 1863.-La cimitirul armenesc din Chi-

■in■u g■sim dou■ impun■toare cripte -ale nepo■ilor Arhie-

piscopului Zaharian ■i un monument de marmor■, împodobit
cu frumosul lor blazon familial.

G. BEZVICONI
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BISERICILE ARMENE

DIN TARILE ROMANE

Studiul de fa■■ nu este o istorie propriu zis■ a bise-

ricilor armene de prin ■■rile române; el formeaz■ numai o

privire general■ asupra înfiin■■rii bisericilor armene în di-

ferite ora■e ale României, spre a servi ca material unei

lucr■ri monografice.

Babadag.

'?**"" Comunitatea armean■ din Babadag daieaz■ de pe la

15007. N'avem alte am■nunte ; nu ■tim ■i despre înfiin■area
primei biserici armene.

In memorialul unei colec■ii de versuri, scris■ înainte

de 1619 ■i p■strat■ ast■zi la biblioteca Mechitari■tilor din

Viena, sunt ad■ugate câteva rânduri în 1649 în [biserica
armeae■ din] Babadag?)

--

Tot în aceast■ bibliotec■ este p■strat■ o colec■ie de

versuri ale lui Mardiros din Caffa care în 1672 la trecut

1) Grigore Goilav :; Blsericile armene de prin ■■rile române, Bucu-

re■ti, 1911, p. 23,
$

2) P■r. H. Dashian: Cafalogul manuscriselor armene■ti din biblio-

teca Mechitari■tilor din Viena, p. 970.
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prin aceste meleaguri!) ■i care a scris o poem■ satiric■.

adresat■ frunta■ilor armeni din Babadag?).
P■r. M. P■j■■kian■ în 1803 a g■sit aici 40 case arme-

ne■ti ■i o veche biseric■ din piatr■ cu hramul „Sf. Crace

din Varag" ; iar la Grigoropol a g■sit o „Via■a Sfin■ilor",
scris■ în 1675 la Constantinopol ■i d■ruit■ bisericei armene

din Babadag, de unde apon s'a transportat la Grigoropol?).
Nuse ■tie îns■ data exact■ a înfiin■■rii acestei bi-

serici. Biserica ars■ la 1823, s'a reconstituit în 1829 printr'un
firman al Sultanului; în 1891 distrus■ din nou de un in-

cendiu, s'a recl■dit în 1896 cu hramul S-fei N■sc■toare.

Bac■u.

La Bac■u Armenii s'au înmul■it abia pe la începutul
secolului trecut, venind din diferite ora■e ale Moldovei.

La 1840 s'a hot■rât a se zidi aici o biseric■ ; la 1847

Mai 15 s'a ales un comitet compus din ■tefan Mateos,
Agop Sâmbad, David Bogdan ■i Mihai Missir, cari adun■

fonduri, ob■in dela Mihail Sturza Vod■ ofisul gospod
No. 658 din 20 Noembrie 1848, decretând a se ridica în

poli■ia Bac■u o biseric■ de ritul armean ortodox; la No.1736
se încuviin■eaz■ hramul Sf. Mihail ■i Gavril. La 1849 Mai 9

s'a pus temelia, la 1858 s'a târnosit ■i s'a hirotonisit întâiul

preot Avacov *).

B■i■i.
La începutul secolului trecut

: P■r. P■j■■kian■ g■se■te
aici 10 case armene■ti f■r■ a pomeni de vre.o biseric■ *).

Biserica s'a construit abia în anul 1913 cu hramul

Sf. Grigore Lumin■iorul,

Bârlad.

În 1646 misionarul Bandini constat■ aici prezen■a
Valahilor, Armenilor ■i Ungurilor °).

Se crede c■ ar fi existat ■i aici o biseric■ armeneasc■ ?).

1) P■r, M, Bodurian: Manilroa din Caffa, 1924, Bucure■ti, p. 59-60.
2) P■r. H. Dashian: op. cit.,p.894
3} P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie în Polonia ■i în alte p■r■i locuite

de Armenii din Ani, Vnne■ia, 1830, p. 211.

4) Gr. Gouav op. cit. p. 19.

5) P■r. M. P■j■■kian■: op cit., p. 188.

6) Bandini: în <Analele Academiei Române», XVI, p
7) Gr. Goilav: Bisericile..., p. 12.
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Bazargic.

Acest ora■, înainte de a fi cedat Bulgariei, era una

din principalele parohii ale eparhiei armene din România,
cu un num■r de aproape 1000 de enoria■i, cu ■coala lor

primar■ ■i cu biserica lor cu hramul Sf. Ion Evanghelistul.
Ne lipsesc datele în ce prive■te a■ezarea coloniei armene■ti
■i înfiin■area bisericei lor. Dup■ cercet■rile istoricului bulgar,
d. Capitanov, ar fi existat la Bazargic ■i în secolele trecute

o biseric■ armeneasc■.

Boto■ani.
Se crede c■ biserica armean■ din Boto■anieste cl■dit■

în 1350, - data cea mai veche când este pomenit■ vre»o

biseric■ armeneasc■ în ■■rile române.

N'am g■sit îns■, în aceast■ privin■■, vre-o inscrip■iune
în biseric■.

La acela■ rezultat a ajuns ■i Grigore Goilav. „Data
exact■ când s'a cl■dit, spune el, aceast■ biseric■, nu se

documenteaz■ prin vre-o inscrip■ie precis■ ; ■i mai pu■in se

poate ■ti data exact■ a bisericii de lemn, pe al c■rei loc
s'a în■l■at, deoarece nici o urm■ dela aceasta nu se mai

afl■" 1).
Totu■ P■rintele Minas P■ji■kian■ în notele sale de c■-

l■torie, publicate în 1830, crede c■ Biserica Sfânta N■sc■»

toare din Boto■ani s'ar fi cl■dit „cu 480 de ani înainte".

adic■ în 1350 °).
Prin■ul Nicolae Sutzu insist■ deasemeni asupra datei

de 1350, ca anul în care s'a cl■dit biserica din Boto■ani:
„D■s le XL■me siécle, des Arméniens, abandonnant leurs

foyers envahis par les Perses, se refugiérat en Pologne et

en Moldavie... Ils ont des églises en Moldavie, dontles plus
anciennes sont celles de Botochany, bâtie en 1350, et celle
de Jassy qui date de 1395°?).

Ceva mai mult. Pr. Bedros Mamigonian, care a studiat

■i el bisericile armene din România, crede c■ în data ar■-

1) Grigore Goilav: Bisericile armene de prin ■■rile româoe, Bucu-

ve■ti, 1912, p. 28.

2) P■r, Minas P■ji■kian■: C■l■torie în Polonia ■i în alte p■r■i lo-

emite de Armenii din Ani, Vene■ia, 1830, p. 209.

3) N. Sutzu: Notions Statistiguessur la Moldapio, Jassy, 1849, p. 52-53-
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tat■ ca anul cl■dirii - 1350 - s'ar fi f■cut probabil vre-o

repara■ie, existând ■i mai 'nainte un loca■ de rug■ciune1).
Luând de baz■ faptul c■ la 1365 Eparhia armean■ sta-

bilit■ în Lemberg î■i întindea raza jurisdic■iunii sale ■i
asupra Armenilor din Bucovina ■i Moldova, se prea poate
ca înainte de acea dat■ Armenii s■ fi avut l■ca■urile lor

de rug■ciune, m■car în Boto■ani ■i Suceava, ■i probabil ■i
la Ia■i, - cele trei ora■e fiind dintre cele ■apte ora■e unde
Armenii era în num■r în timpul ■i chiar înainte de Ale-
xandru cel Bun?).

N. Iorga sus■ine c■ Armenii erau dintre locuitorii cei

mai vechi din Boto■ani, ad■ogând c■ „Boto■ani serait tou-

jours le village des descendants de Bota■, s'il n'avait pas

eu les Arméniens"?).
Este semnificativ ■i faptul c■ în biserica armean■ din

Boto■ani este p■strat■ o evanghelie copiat■ la 1354 în

Crimeea *). Poate c■ Grigore Goilav este îndrept■■it s■

cread■ c■ aceast■ evanghelie scris■ în 1354, a fost adus■

chiar în acel an la Boto■ani întru înzestrarea bisericii ar-

mene■ti nou cl■dit■"),
Existen■a unei biserici armene la Boto■ani este semna-

lat■ ■i în secolele urm■toare: la 1457 într'o enciclic■ a ca-

tolicosului armean Aristakes ca unul din ora■ele.moldave

puse sub jurisdic■ia arhiepiscopului armean din Lemberg");
la 1551, în timpul prigonirilor lui ■tefan Rare■, când a

suferit ■i biserica armean■ din Boto■ani"); la 1669, când

misionarul Maria Luigi Pidou g■se■te biseric■ armean■ la

Boto■ani?).

1) Pr. Bedros Mamigonian : Prezentul■i viitorul Armenilor din Româ-

nia, 1895, Gala■i, p. 134.1

2) G. Pray: Dissertationes..., p. 170; Luigi Maria Pidou: Brepe re-

Iazione, în „Studii ■i Documente", I-II, p. 430; Xenopol: /sforia Români-

lor, UI, p. 251; Papadopol - Calimachi: Nofifa Istoric■..., p, 10; B.. P.

Hajdeu: Etymologicum Magnum, 11, p. 1697.

3) N. Iorga: Patru conferin■i, p. 82.

4) H. Dj. Siruni; Darea de seam■ a expozi■iei de Art■ Armean■ din

1930, în manuscris,

5) Gr. Goilav : Bisericile armene de prin ■■rile române, p. 26.

6) Ali■an: Cameni■■, p. 225.
7) Minas Tokat■i: Cânt de j■lire, p. 39.

8) Luigi Maria Pidou: Breve relazione..., în Smdli ■i Documente",
I-II, p. 430.



In orice caz biserica armean■ din Boto■ani, sub forma
ei actual■, nu este cea zidit■ la 1350, „cum dovede■te chiar
arhitectura !)". Desigur c■ a suferit în decursul secolelor

reînoiri radicale, ■i prin urmare nu mai înf■■i■eaz■ ast■zi

stilul s■u primitiv,
Biserica Sf. Mariaar fi fost recl■dit■ în jurul anului

1526. Intr'adev■r de-asupra u■ii de intrare a b■rba■ilor este

a■ezat■ urm■toarea inscrip■iune: „Biserica Sfintei Marii,
care fusese cu vre.o 300 de ani în urm■, acum cu atotpu-
ternicia lui Dumnezeu,s'a înoit, l■sându.se [totu■i] zidurile

cele vechi [■i ad■ogându.se] cu turn ■i clopotni■■, cu chel-

tuiala poporenilor din Boto■ani, cu sârguin■a cea mare a

dumisale Stefan Goilav, la 1826, Iunie 215 ?).
Se prea poate c■ aceast■ dat■ de „300 de ani în urm■"

s■ se cad■ dup■ 1551, când biserica cea veche a fost d■râ-

mat■ cu prilejul prigoanei din acest an a lui ■tefan Rare■.
Aceast■ biseric■ cu hramul „Adormirea N■sc■toarei

de Dumnezeu", cunoscut■ la Armenii din Boto■ani sub

denumirea de biserica veche (hin.jam) le este catedral■ ■i
mult■ vreme s'au folosit numai de ea?).

A doua biseric■ azi în fiin■■ este aceea cu hramul sf.

Treime, cunoscut■ ca biseric■ nou■ (nor-jam). Ea este ■i
mai spa■ioas■, decât cea veche, ■i mai înalt■, ■i s'a zidit la

sfâr■itul veacului XVIII, în locul unei alte biserici de lemn,
cu hramul sf. Axente 9.

Grigore Goilav publicând în alt■ parte un act din

anul 1710, unde sunt pomenite bisericile sf.ta Maria ■i sft.

Axente, d■ urm■toarea l■murire. „Biserica sf. Axentie,
ast■zi disp■rut■, se afla pe maidanul cuprins dela 1891 în

proprietatea d.lui Garabet Ciomac; biserica aceea a fost

înlocuit■ prin biserica cu hramul sf. Troi■■, numit■ ■i

„nor-jam" adic■ biserica nou■)").
O inscrip■ie din aceast■ a doua biseric■ plasat■ acolo

cu prilejul refacerii din temelie a bisericii în anul 1797,

1) Papadopol - Calimachi: Nofif■ istoric■ despre ora■ul Boto■ani,
în „Analele Academiei Române", Seria 11. Tom. IX, 1887.

2) N. Iorga: Inscrip■iunii Bofo■enene, p. 24,

3) Gr. Goilav: Bisericile armene de prin ■■rile române, p. 21.

4) Idem : op. cit., p. 34.

5) Gr. Goilav : în revista „Aurora", 1906, No. 9, p. 4.
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face aluzie ■i la prima cl■dire a bisericii ce a avut loc în

anul 1560: „In anul 1560 s'a pus temelia sfintei Biserici cu

hramul sfântului Axente cu cheltuelile lui Grigorcea, de
fel din Cameni■a, sub catolicosatul tuturor Armenilor Prea

Sfin■itul Barsegh (Vasile) ■i: sub patriarhatul Constanti-

nopolului ■i a sfântului Ierusalim Prea Sfin■itului Arhiman-

drit Stepannos.
»..■i mult timp acest sfânt loca■ a r■mas d■râmat din

temelii... ■i sub obl■duirea sfântului Duh ■i prin mijlocirea
sfintei Fecioare ■i a marelui martir sfântul Axente, s'a
f■cut renovarea sfântului loca■ cu hramul Sfintei Treimi
sub catolicosul din Ecimiadzin al Prea Sfântului Hugas

'(=<Luca) ■i sub patriarhatul din Ierusalim a S. S. Hova-

ghim (Ioachim) ■i sub patriarhatul din Constantinopol a

S. S. Zakaria, cu cheltuelile lui Aghacea Anton fiul lui

Hagi Axente Heulian■, paroh al bisericii fiind preotul
Melcon, iar a cincea parte din cheltueli fiind suportat■ de

poporul din Boto■ani.
„S'au pus temeliile la 1795, iar "miruirea s'a f■cutla 31

Mai 1797, în prima Duminec■ dup■ sf. Pa■te de c■tre

Arhimandritul Ghiragos (Chiriac). Ctitorul sfintei biserici

Aghacea Anton Heulian■ a decedat ■i a fost înmormântat

în sfântul loca■ la 27 Septembrie
Din inscrip■iile identice ce se v■d pe dou■ pl■ci de

marmor■, a■ezate la ambele intr■ri (spre miaz■-zi pentru

b■rba■i, spre apus pentru. femei), ale bisericéi Sf. Treime,
se vede c■ aceasta urma s■ fie închinat■ tot Sf.lui Axente;
■i nu se ■tie din ce împrejurare s'a schimbat, în ceasul din
urm■, patronul *).

Pomenind de aceste dou■ biserici armene din Boto■ani
N. Iorga le caracteriza ca „dou■ falnice monumen■e, fru-

moase ■i puternice cl■diri de piatr■".
Ad■ug■m c■ Armenii din Boto■ani mai au un frumos

paraclis, tot de zid, la cimitirul lor.

Br■ila.

Armenii sunt vechi în acest ora■. Cu prilejul unor

1} H. Dj. Cronica Armenilor din România,ta. revista „Ani",
anul II, vol. IV, p. 54.

2) Gr. Goilav : op. cit, p. 34.
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s■p■turi în jurul bisericei s'a g■sit o inscrip■iune funerar■

pe mormântul unui Anton, decedat în 1728.

In notele sale zilnice Arhiepiscopul Iosif Argutian în-

semneaz■ c■ „în 30 Mai 1792 a hirotonisit pentru biserica
din Br■ila pe preotul Stepan, actualmente la Boto■ani" *).

Comunitatea de ast■zi îns■ se dateaz■ abia din secolul
trecut. In anul 1863 Armenii din Br■ila erau deja într'un
num■r de 25 familii.

In 1872 s'a cl■dit aici o biseric■ armeneasc■ cu hramul
S-tei N■sc■toare !).

Bucure■ti.

Armenii la Bucure■ti se pomenesc în num■r abia în

secolul XVI-lea. Tot din acest secol dateaz■ biserica lor.

In aceast■ privin■■ sunt p■strate unele versiuni.

„Dup■ documente vechi, spune Gr. Goilav, se arat■

într'o scriere german■ recent■, c■ întâia biseric■ armean■-

oriental■ în Bucure■ti a fost B■r■■ia de azi, care s'a cl■dit
în unire cu Armeniicatolici ce se aflau atunci în Bucure■ti,
-

ce abia începur■ a se întemeia, venind din toate p■r■ile
fel de fel de neamuri, între 1400-1435. Intre acele na■iuni
erau ■i Armenii de ambele rituri, pe lâng■ Nemi, Francezi,
■i bine în■eles Români. Armenii din ambele rituri unindu-se

prin c■s■torii între ei precum ■i cu celelalte neamuri, ■i
fiind aproape s■-■i peard■ cu des■vâr■ire religia na■ional■,
au hot■rât cl■direa unei biserici. Cu toat■ opunerea unora,

la 1581 s'a pus temelia acelei biserici c■reia i s'a dat numele

B■r■■ia (adic■ bratstvo, pe slavone■te „fra■ia"). S'a terminat
la. 1629 Aprilie, având lungimea de 10 pa■i ■i l■■imea de 5

pa■i. Altarul bisericei a fost f■cut de pâmânt, luminati

venea numai printr'o unic■ u■■ ■i fereastr■; icoana de la
altar înf■■i■a pe Maica Domnului. S'au adus din Constan-

tinopol un preot Eghia, precum ■i c■r■i biserice■ti, ■i la

1637, pe vremea lui Matei Basarab, s'a început a sluji în

limba armean■. Ins■ ivinduse desbin■ri între cele dou■

rituri, orientali ■i catolici, ■i biserica trecând sub protec■ia

1) Pr. Bedros Mamigonian: Trecutul ■i wiiforul-Armenilor din

România, 1895, Gala■i, p. 168.

1) In revista <Kârunks», 1863, p. 437.
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Papei de Roma, Armenii gregorieni s'au desp■r■it de ei, ■i
la 1638 au cl■dit deoparte pentru dân■ii o biseric■ de lemn

cu hramul Sfin■ii Arhangheli.

-
La 1685 din ini■iativa lui

Hovean■ Hagi Hariton Amira, venit din râs■rit, s'a con-

struit o alt■ biseric■ de zid. Arzând aceasta, la 1781 s'a

reconstruit biserica care a d■inuit pân■ la 19101).*
n

P■r. Harutiun Andreasian a f■cut oarecari cercet■ri

istorice cu privire la biserica armean■ din capital■. Din
aceste cercet■ri rezult■ c■ prima biseric■ armean■ din Bu-

cure■ti a fost B■r■■ia, azi, biseric■ catolic■. Aceasta se do-

vede■te prin documente ■i printr'o bro■ur■ publicat■ pe

vremuri în limba german■?).
In acea bro■ur■ se spune c■ între diferitele neamuri

venite în ■ar■ prin 1400-1435, sub domnia lui Alexandru

cel Bun, erau ■i numero■i Armeni ortodoc■i ■i Armeni

catolici, cari s'au în■eles, ■i mai târziu, în 1581, aucl■dit o

biseric■ comun■ dându i numele de B■r■■ie, ceeace înseamn■

fr■■ie. Biserica s'a terminat în 1629, luna Aprilie. Ea avea

o lungime de 10 pa■i■i l■■ime de 5 pa■i. Altarul era f■cut

de p■mânt, iar lumina nu str■b■tea în biseric■ decât prin-
tr'o mic■ fereastr■. Icoana de la altar reprezenta pe Maica

Domnului. Poporul credincios când a v■zut c■ s'a terminat

biserica s'a bucurat foarte mult ■i ■inând sfat a decis adu.

cerea unui preot armean din Constantinopol. Primul preot
venit în Bucure■ti a fost Der Eghia. Au fost aduse ■i c■r■i
biserice■ti ■i s'a început în biseric■ a se sluji în armene■te.
Aceasta a fost prin 1637, sub domnia lui Matei Basarab,

„Dup■ un timp oarecare s'au ivit desbin■ri ■i neîn■e-

legeri între Armenii Catolici ■i cei ortodoc■i. Ace■tia din

urm■ v■zând c■ biserica B■r■■ia trecuse sub: protec■ia
Papei dela Roma, s'au desp■r■it cu totul de fra■ii lor ca-

tolici ■i în 1638au cl■dit o biseric■ provizorie de lemn, cu

numele de Surp Hre■dagabet (Sf. Arhanghel). Aceast■ bi..

seric■ a durat pân■ în anul 1685, când a sosit în Bucure■ti
bog■ta■ul Hovean■ Hagi Harutiun Amira, carea luatini-

■iativa construirei unei biserici de zid. Noua biseric■ a ars

1) Grigore Goilav : Bisericile Armene de prin T■rile Române, 1971,
Bucure■ti, p. p. 77-78.

F

2) Revista „Aurora", 1906, No. 12, p. 2.
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iar în anul 1781 s'a reconstruit actuala biseric■, dup■ cum

se vede din inscrip■ia pe piatra a■ezat■ pe u■a bisericei".

Dup■ o alt■ tradi■iune, „peacele vremi, când au venit

Armenii în Bucure■ti, Mitropolitul

.
T■rii ■tiindu-i arieni

le-a dat afar■ din ora■ s■-■i fac■ biseric■ ■i case, izolându-i

de adev■ra■ii cre■tini,
„■i în adev■r, pe acea vreme cândli s'a dat Armenilor

afar■ din ora■ s■-■i fac■ biseric■ ■i case, cea din urm■ ma-

hala a Bucure■tilor spre Târgul d'Afar■, era mahalaua popei
Hierea, care pe atunci era bariera a ora■ului.

„Armenii s'au. a■ezat dincolo de bariera ora■ului -

la ce vreme, noi nici pân■ azi nu ■tim bine -

■i au în-

ceput s■-■i cl■deasc■ case.

i

„Documentele ne gl■suesc în 1772 de un Pod al Arme.

nilor care mai târziu ia numele de Uli■a Armeneasc■, Iat■

un câtec popular în care este cântat■ Uli■a Armeneasc■.

Cântecul începe astfel:

„Pe Uli■a Armeneasc■

Este o curte boereasc■

Dar într'însa cine este ?*

„Mahalaua armeneasc■ este pomenit■ în documentele

veacului al XVII-lea ■i are case boere■ti, dup■ cântecul de

mai sus.
;

„Ea se întindea între Mahalaua Olari, întemeiat■ ma

târziu pe la 1793, unde se aflau a■eza■i olarii care aduceau

oale din Câmpu.Lung ■i d'ajurea, Mahalaua Popei Hierea ■i
Mahalaua Caimata, vecin■ cu Podul Armenilor ■i cu biserica
Armeneasc■*)."

Rezumând toate aceste versiuni constat■m c■ în anul

1581 s'a cl■dit probabil prima biseric■ armean■ din Bucu-

re■ti, sub numele B■r■■iei, pentru Armenii din ambele.ri-

turi, ortodoc■i ■i catolici. Aceast■ biseric■ trecându-se

Latinilor, Armenii ortodoc■i î■i cl■desc biserica lor proprie
în 1638 în lemn cu hramul sf. Arhangheli, spre a fi recon-

struit■ în 1685 în piatr■. Ars■ în 1781, biserica s'a recl■dit

în acest an, dup■ cum ne arat■ urm■toarea inscrip■ie p■s-
trat■ ■i pân■ azi:

1) D. Caselli, în „Gazeta Municipal■" din 19 August 1934.
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„Prin Mila lui Dumnezeu s'a restaurat aceasta sfânt■

biseric■ Sf■i Arhangheli cu voia ■i în zilele Domnitorului
Alexandru ■i prin ajutorul unor persoane locuite la Con-

stantinopol. Pentru întâia oar■ aceast■ biseric■ era cl■dit■

de c■tre repozatul Hagi Harutiun Amira, ■i de nepo■ii s■i

Boghos Amira, Cioban Amira, ■i capul notabililor Hagi
Haruitiun Amira, ■i doi fra■i ai s■i Hagi Eghiazar ■i Hagi
Varteres, locui■i în Adrianopol, ■i Hagi Stepanos ■i micul

Hagi Stepanos, ■i trudnicul Simon, toate celelalte per-

seane binevoitoare, cari au contribuit ■i au muncit. Dom-

nul Nostru Isus s■ scrie pe to■i în condica sa de vie■i.
Anul 1781."

Ad■og■m aici c■ într'o n■v■lire în 1769 a bandelor

turce■ti în capitala Munteniei în rândul caselor jefuite este

pomenit■ ■i biserica armean■!).
In ce prive■te num■rul bisericilor armene din Bucu.

re■ti, sunt diferite versiuni în aceast■ privin■■. Astfel dup■

geograful Ingigian „înainte vreme bisericile armene■ti erau

numeroase; acum sunt dou■ din piatr■, una este mic■" ?).
Tot a■a relateaz■ ■i P■r. P■j■■kian■:
„Este frumoas■ biserica ■i m■n■stirea Latinilor, unde

am fost g■zduit ■i care s'a construit în zilele noastre din

îndemnul harnicului P■rinte Ambrosius Babighian din Tre-

bizonda. O dat■ Armenii erau mul■i aici, ■i au cl■dit bise-

rici, dintre care dou■ mai exist■., Una este mic■, iar cea-

lalt■ frumoas■, grandioas■ ■i construit■ în piatr■ cu hramul

Sf. Arhangheli. Are dou■ bol■i ■i mai multe ornamente ■i
od■jdii. Iar casele Armenilor sunt 120, dintre cari unii sunt

comercian■i, iar al■ii meseria■i."")
Temeliile bisericei actuale a Armenilor din capital■

s'au pus în 24 Iulie 1911, iar sfiin■irea s'a f■cut la 6 Sep-
tembrie 1915, dup■ cum ne arat■ urm■torulact de funda■iune:

„Ast■zi, 24 Iulie, Anul 1911 de la na■terea Mântuitoru-

lui lumei ■i în al 45.lea an al Domniei M. S. Regelui Carol I,
Regin■ fiind Prea Gra■ioasa Sa so■ie Doamna Elisabeta,

1) H. Dj. Siruni : O n■v■lire ne'cunoscut■ a bandelorturce■ti, 1940, p. 37.

2) P■r. Hugas Ingigian; „Valahia ■i Moldova", în „Geografia celor

patru p■r■i ale lumii". Partea II, Vol. VI, Vene■ia, 1804, p. 220.

3) P■r, Minas P■j■■kian■: C■l■torie in Polonia ■i în alte p■r■i lo-

cuite de str■mo■ii no■tri armeni originari din Ani, Vene■ia, 1930, p. 306.
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mo■tenitor al Tronului Principele Ferdinan d, având de so■ie

pe A.S. R. Principesa Maria, ■i fii pe A. A.L. L. Principii
Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae ■i Ileana; iar în momentul

pu n e r ei pietrei fundamentale a acestui sfânt loca■,
scaunul catolicosului, ■eful suprem al tuturor bisericilor

armene de la Vagar■abad, Ecimiadzin din Caucazia fiind

vacant prin moartea mult regretatului I. P. S. D. D.

Matheos II Izmirlian, scaunul de catelicos este ocupat în

mod provizoriu de I. P.S. Arhiepiscopul Chevork Surenian.

„Intâiul Consilier al Tronului ■i Ministru de Finan■e
fiind D.l P. P. Carp ■i primar al Capitalei D-i D. Dobrescu.

„Pusu.s'a cu mare solemnitate piatra fundamental■ a

bisericei armene din Bucure■ti, pe locul unde era vechea

biseric■, reconstruit■ în anul 1781, dup■ cum se constat■

din inscrip■iunea s■pat■ pe o plac■ de piatr■ pus■

d'asupra u■ei dela intrarea în biseric■.

„Acest sfânt loca■ se ridic■ prin st■ruin■a cea neobo.
sit■ a epitropiei, compus■ din: I. Ivantoglu, pre■edinte.
Gavril Mih■ilescu, casier, Jack H. ■ahim, Tateos G. Melidon,

■i Hagi A. Tosun, membri.

„D.nii George Hill ■i M■rg■rit ■t. Bedros controlorii

epitropiei.
".

„De asemenea au contribuitla ridicarea acestuisf. loca■

D-1 Sache Grigorian, legatarul universal al defunctei Duduc

Buicliu, care a donat pentru repara■ia bisericei în anul 1897

suma de 20.000 lei în scrisuri fonciare urbane Bucure■ti
5°/ ■i care sum■ prin capitalizarea procentelor se ridic■

azi aproximativ la suma de lei 40.000; precum ■i d-nii Gr.
A. Melic, Armenac Manisalian, Robert Aslan, Iacob Io.

nescu, Toma Simionescu, Christea De■liu ■i Melidon Me-

lidoneanu, membrii ale■i în comisiunea ad-hoc în scopul
ducerei la bun sfâr■it a recl■direi bisericei.

„Planurile construc■iunei au fost'executate de d.] arhi-
tect D. Maimarolu, iar cl■direa se execut■ de d-l Gr. Cer.

kez arhitect-constructor, oficiindu-se legiuitul serviciu divin
al acestui act, de preo■ii bisericei H. Andriasian ■i Hevont

Mich■ileanu, de fa■■ fiind un mare num■r de drept cre-

dincio■i cre■tini.
„Spre ■tiin■a ■i amintirea celor de mai sus, s'a alc■tuit

acest act fundamental în mai multe exemplare, din care



_
dog

unul pe pergament s'a pus■i s'a zidit în piatra din temelie

■i altul pe hârtie japonez■ se va p■stra în archiva epitro-
piei bisericei.

„Dumnezeu a tot ■iitorul s■ aib■ în a sa grije pe to■i
donatorii ■i os■rduitorii pio■i cari vor lucra pentru des■-

vâr■ita terminare a acestui sfânt loca■, care se recl■de■te
în amintirea neamului armean ■i întru gloria Dumnezeului
celui în trei fe■e l■udat ■i prea m■rit c■ruia se cuvine în-

chin■ciune, laud■ ■i cinste, în veci vecilor, amin".

In ce prive■te mica comunitate armean■ catolic■ din

Bucure■ti ast■zi are o capel■, construit■ în 1935, în casa

parohial■ a acestei comunit■■i.
„La Bucure■ti erau o dat■ ■i mul■i Armeni catolici ■i

în primul sfert al acestui secol aveau biserica lor frumoas■

construit■ cu str■duin■a P■rintelui Ambrosius din Trebi-

zonda cu hramul Sf. Maria, apar■inând patriarhatului ar.

meno-catolic. Aceast■ biseric■ fiind ars■ acum 45 de ani,
s'a ref■cut.cu.cheltuielile guvernului austriac, trecân-

du-se în posesiunea Latinilor sub numele de Bara■ia"* !).
In curtea bisericii B■r■■iei de pe strada cu acest nume

sunt ■i pân■ azi dou■ pietre funerare. Pe una din pietre
se poate citi u■or urm■toarea inscrip■ie în limba armean■:

„Iubi■ilor mei Bedros ■i Ohanes ■i so■ului meu Serope
Aghacea Bedrosian.1817, Iulie 17°. Inscrip■ia de pe a doua

piatr■ este în turce■te cu caractere armene■ti, dateaz■ din

1834■i este piatra de mormânt a lui Mikail, decedat în

vârst■ de 31 ani. Se mai vede al■turi o piatr■ mai fin■ cu

inscrip■ia latin■, sub care au z■cut osemintele preotului
armeno.catolic.Ambrosie Babic, din ordinul Celestinilor,
decedat în 1834.

Cau■an.

Dup■ P■rintele P■j■■kian■, „erau odat■ aici 200 case

armene■ti, cu frumoasa lor biseric■ de piatr■, pe care au

d■râmat.o Turcii. Majoritatea Armenilor a trecut atunci

la Grigoropol?).

1) Pr. Bedros Mamigonian: Prezentul ■i viitorul Armenilor din

România, Gala■i, 1895, p. 115.

2) P■r M. P■j■■kian■: Cal■torie..., p. 187.
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In rândul s■u P■rintele Ingigian noteaz■: „Sunt [la
Cau■au] ■i Armeni, în mare num■r, cu biserica lor, care

a fost ars■ în timpul ocup■rii ora■ului de c■tre Ru■i, în

r■zboiul cu sultanul Mustafa; au perit ■i mul■i Armeni* !),
P■rintele P■j■■kian■ pomene■te în alt■ parte: „Ora■ul

Cau■an este aproape de râul Turda, construit pe râule■ul
Botna. Sunt acolo ■i Armeni, ■i au biserica lor" *).

Iar Ch. de Peyssonel, consulul francez din Crimeea,

spune c■ „Kauchan... est habitée par des Tartares, des

Moldaves, des Arméniens, des Persans et de Juifs: il y a

des Mosqués fabriqués depuis peu, des églises grecques et

arménienes, et des

Cern■u■i.

Cern■u■ii erau din acele centre unde Armenii erau în

num■rchiarla începutul secolului XV-lea, când Alexandru
cel Bun au adus din Polonia o emigra■iune armeneasc■ *).

P■r. M. P■j■■kian■ spune c■ Cern■u■ii erau locuite

odat■ cu mul■i Armeni comercian■i cari au avut dou■ bi-

serici ; dup■ arderea ora■ului îns■ au r■mas f■r■ urm■ lo-
curile Armenilor, dar ei s'au risipit" *).

La începutul secolului trecut când P■r. P■j■■kian■

vizita ora■ul nu r■m■sese decât30 familii armene■ti, venite

recent din Polonia; ei nu aveau biserica lor, ci numai al-

tarul din dreapta a bisericei catolice, construite cu chel-
tuiala vestitului negustor armean Simonovici cu hramul Sf.

Grigor Lumin■torul.
Comunitatea armeno.catolic■ din Cern■u■i n'a avut

biserica sa proprie decât în a doua jum■tate a secolului

trecut, din ini■iativa unui comitet care a zidit între anii

1870-1875 o splendid■ biseric■ armeno.catolic■.

Grigore Iosef Roma■can arhiepiscopul armean din

Lemberg cu prilejul unei vizite canonice în Bucovina a

sfin■it în 1879 aceast■ biseric■.

1) P■r, H. Ingigian: Geografia..., p. 124.

2) P■r. M. P■j■■kian■ : Istoria M■rii Pontice, 1819, p. 163.

3) Ch. de Peyssonel: Traité sur le commerce de la Mer Noire,
Paris, 1787, 1, p. 305.
*.

4) F. Macler: Rapport..., p. 3.

5) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 189.
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Cetatea-Alb■

Cetatea-Alb■ este ora■ul unde prezen■a Armeniloreste

semnalat■ în mod neîndoielnic chiar în secolul XIV-lea, ■i
unde Armenii au jucat un rol îndelungat ').

Incercarea lui Grigore Goilav ?) de a vedea în Cetatea.

Alb■ întâia etap■ pe drumul pribegiei Armenilor din Asia

prin Crimeea spre Polonia, unde, s'a admis de unii"), ei ar

fi existat chiar în secolul XI-lea, nu poate fi sus■inut■ de

m■rturii temeinice. Presum■iunile pentru existen■a lor acolo

în secolul urm■tor, ne par plausibile '). Provenite din acest

secol s'a descoperit aici chiar ■i monete armene■ti, aduse

de negustori armeni din Cilicia, unde înc■ era în fiin■■

regatul armenesc").
Nu ■tim data exact■ când, s'a cl■dit prima biseric■

armeneasc■ la Cetatea-Alb■. Gr. Goilav a sus■inut c■ s'au

cl■dit „cele dintâi biserici armene în ■■rile române la Cetatea-

Alb■, care a fost întâia etap■ pe drumulpribeziei lor din Asia,
prin Crimeea, spre Polonia" ■i c■ „a g■sit pietre cu inscrip■ii
armene■ti cu data de 416-+-551967er■ a Mântuitorului" ?),
Grigore Avakian care a cercetat în mai multe lucr■ri ale

sale trecutul Armenilor din Cetatea Alb■, crede îns■ c■

aceast■ dat■ este gre■it descifrat■ de Goilav?).
Afluen■a Armenilor la Cetatea.Alb■ trebue s■ fi avut

loc mai ales c■tre sfâr■itul secolului al XIV-lea, când ei,
ca negustori, au devenit rivalii Genovezilor, sl■bind mult

însemn■tatea lor economic■ în bazinul M■rii Negre.
Aceast■ importan■■ a Armenilor la Cetatea-Alb■ s'a

accentuat mai mult în secolul urm■tor, dup■ cum o con-

stat■ ambasadorul francez Guillebert de Lannoy "), ■i Jean
de Wavrin, nepotul comandantului flotei burgunde ?).

Italianul Donato da Lezze poveste■te c■ Cetatea-Alb■

1) H. Dj. Siruni: Tara Voievodului ■iefan, 1941, p. 12.
2) Gr. Goilav: Bisericile Armene de prin ■■rile române, 1912, p. 9.
3) Brosset: Les ruines d'Ani,p. 130; P■r. M. P■j■■kian■: C■l■toria

în Polonia..., 1830, p. 84-85.
4) Gr. Avakian: în revista „Ani", anul 1, vol, III, p. 79- 80.

5) Gr. Avakian: Trei monete ale regilor armeni, g■site la Ceialea
Alb■, în „Buletinul Soc. numismatice române", XIX, 1924.

6) Gr. Goilav: Bisericile armene..., p. 3,

7) Gr. Avakian; în revista <Ani», anul 1, vol. III, p. 78.

8) „Arhiva istoric■ a României", I, 1, p. 130 ; ci voyages el amba-
ssades de Messire Guilieberi de Lannoy en 1309-1450, Mons, 1840.

9) N. Iorga : Studii istorice asupra Chiliei ■i Cef■■ii-Albe, p: 192;
cî Wavrin : Anch. Chroniques, ed. Hardy, V, p. 65.
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■i Chilia, înainte de a fi cucerit■ de Turci în 1484, erau

locuite mai ales de Armeni°).
Pân■ la c■derea sa, în 1484, Cetatea-Alb■ avu mai

mul■i Armeni decât Suceava, Siretul, Hotinul, Ia■ul, Ro-

manul, Vasluiul, mai târziu Boto■anii, la un loc?).
In tot cazul o biseric■ armeneasc■arfi existat la Ce-

tatea.Alb■ în secolul XIV, în timpul înfiin■■rii unui arhie-

piscopat armean la Lemberg, a c■rui jurisdic■ie se întindea

asupra tuturor bisericilor din ■■rile vecine.

In 1421 ambasadorul francez Guillebert de Lannoy
pomene■te de o biseric■ ■i de o colonie armean■ la Cetatea

Alb■.

Inscrip■ia cea mai veche g■sit■ la Cetatea. Alb■ dateaz■

din prima jum■tate a secolului XV-lea. [ntr'adev■r pe zidul

de miaz■zi al bisericei armene exist■ urm■toarea inscrip-
■iune din anul 1446: „Sfânt■ cruce aleas■ întru numele Mân-

tuitorului ■i numit■ drept sfânt semn este amintire dela Edigar»
so■ia ■i p■rin■ii s■i. In anul 895 (-4-551-1446)"),

O alt■ plac■ de marmur■ frumos împodobit■ cu e

cruce la zidul de Miaz■noapte al bisericii are în jurul ei

urm■toarea inscrip■ie : „Aceast■ sfânt■ cruce este amintire dela

domnul Agop■■ ■i p■rin■ii lui. ■i cel ce va ceti [aceasta] s■

spun■: Doamne, ■i el însu■i î■i va g■si iert■ciunea la

judecat■ [din apoi]". Cu toate c■ data lipse■te acestei in-

scrip■ii, fiindc■ îns■, caracterul literilor ei este cam din

secolul al XV-lea, s'ar p■rea c■ aici a vorba de acel Domn

Agop■a"*), care, trecând pe la 1451, cu fratele s■u Levon,
din Caffa în Moldova, a d■ruit bisericii Maicii Domnului
din Ia■i, evanghelia care se p■streaz■ ■i ast■zi în aceia

biseric■ °).
Biserica armean■ din Cetatea-Alb■, în timpul exes-

ten■ei sale seculare, a r■mas totodat■ ■i un focarspiritual.
Este de ajuns s■ pomenim numele acelui episcop, Nicogos,
care a copiat la 1460 în aceast■ biseric■ un Ceaslov, p■s-

1) Donato da Lezze: Historia Turchesca, Bucure■ti, 1910.

2) N. Iorga : O paralel■ istoric■, p. 64.

3) Grigore Avakian: Inscrip■iile armene■ti din Celatea-Alb■, Bu-

cure■ti, 1923, p. 7.

4) Gr. Avakian : /nscrip■iile armene■ti..., p. 8.

5) Dan Simonescu: Evanghelia din Ia■i, 1941.
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trat azi la Biblioteca central■ armean■ din capital■, ■i care

pomene■te într'un memorial în versuri:

„Dar sfâr■itul acestuia s'a f■cut

In p■r■ile [aceste] nordice,
In ■ara Voevodului ■tefan,
In al s■u ora■ Akkerman".

Se vede c■ în epoca, când s'a copiat acest ceaslov,
biserica armean■ din Cetatea. Alb■ era în plin■ înflorire.
Afar■ de episcopul pomenit sunt aminti■i aici arhimandritul
Hacob care a aranjat hârtia manuscrisului, un altarhiman-
drit cu nume Stepanos, care a ajutat împodobirea manus-

crisului, ■i un preoti tot cu nume Hacob care a tras rân-

durile ?).
Un num■r impun■tor de Armeni a mai r■mas la Ce.

tatea.Alb■ ■i dup■ exodul din 1475, ■i ora■ul a r■mas ■i
mai departe ca un centru armenesc. Întâlnim ■i dup■ aceast■

dat■ la Cetatea.Alb■ înal■i prela■i armeni, în trecere sau

cu re■iden■■.
In 1506 este pomenit■ de vizita celor 3 episcopi ar-

meni, trimi■i ai catolicosului?).
Intr'o inscrip■ie de pe altarul Sf. Axentie din Bise.

rica cu dat■ de 1699 este pomenit arhimandritul Atanas
din Tair?). î

In ce prive■te num■rul bisericilor armene cari au fost
la Cetatea-Alb■ exist■ îns■ o diversiune oarecare. Astfel

Melixet Becov *) a ridicat chestiunea existen■ei în Cetatea.

Alb■ a trei biserici. Aceast■ p■rere ■i-a bazat.o pe

aceea c■ p■rintele P■j■■kian■, trecând pe la începutul se-

colului al XIX-lea prin Cetatea-Alb■, unde vede „o biseric■

armeneasc■ foarte veche, în piatr■, pe jum■tate îngropat■
în p■mânt", g■se■te în ea un memorial care spune: „S'a
scris din nou lista acestei vestierii în anul 1196 (1747) la

Akkerman, ora■ despre mare, în bisericile celor trei sfin■i,
Sfta N■scâtoare, Sfta Axentie ■i Sf. Ion Evanghelistul"").

1) H. Dj. Siruni: fara Voerodulai ■tefan, 1941, p. 21,

2) Ali■an: Haiapatum, 1801, Vene■ia, p. 587-588.

3) Gr. Avakian: /nscripfiile armene■ti..., p. 4-5.

4) Melixet Becov: Anfichit■■ile armene■ti din Cetatea Alb■, Titlis,

1911, p. 24-29,

5) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie în Po?onia..., p. 217.
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D.l Grigore Avakian arat■ îns■ c■ cele pomenite nu

sunt biserici deosebite ci cele trei altare a bisericii, care

fiind cu vre-o trei metri mai jos de suprafa■a p■mântului,
are trei altare: în numele Adormirii Maicii Domnului, în nu-

mele Sf. Axentie (în dreapta lui) ■i în numele Sf. Joan Evan-

ghelistul (în stânga)").

Chi■in■u

Chi■in■ul era cunoscut Armenilor chiar în secolul al
XVILIlea. Astfel când în anul 1666 Chi■in■ul devine târgu-
■or o bun■ parte a popula■iei era compus■ din Armeni?).

Biserica armean■ s'a cl■dit aici chiar la 1804, cu hra-
mul Sf. N■sc■toare.

Chilia.

Vorbind despre Chilia Cantemir spune c■ „locuitorii
sunt nu numai Turci, ci ■i Evrei, cre■tini, Armeni■i al■ii
de alte na■iuni*).

Geograful Ingigian vorbind de Chilia, spune c■ „locui-
torii lui sunt Osmanlii, T■tari, Greci, Moldoveni, Bulgari,
Armeni, cari au ■i biserica lor, ■i mul■i Evrei" *),

„Odat■ era aici un mare num■r de Armeni, spune un

alt c■l■tor armean, cu biserica cu hramul Sf. N■sc■toare,
dar mul■i au trecut la Grigoropol. Citim în memorialul unei

Vie■i a Sfin■ilor, c■ aceast■ carte s'a scris la 1702 la Balhce-°

serai ■i s'a d■ruit bisericii Sf. N■sc■toare din Chilia").
Kleeman înseamn■ chiar dot■biserici armene la Chilia

în 1768°).

Constan■a.

Dup■ tradi■ia ■i dup■ o piatr■ g■sit■ cu mul■i ani în

urm■ pe locul cimitirului vechiu armenesc din Constan■a,
unde a fost ■i vechea lor biseric■, colonia armean■ se urc■

aici cel pu■in la anul 1760, când s'a destiin■at aceast■ bi-

1) Gr. Avakian: Inscrip■iile armene■ti..., p. 3.

2) Ion Nistor: Istoria Basarabiei, Cern■u■i, 1923, p. 147.

3) D. Cantemir: Descrierea Moldaviei, 1872, p. 21.

4) P■r. H. Ingigian: Geografia celor patru p■r■i ale lumii, seria

Europa, vol. VI, Vene■ia, 1804, p. 124.

5) P■r, P■j■■kian■: C■l■torie în Polonia..., p. 216.

6} Kleemann : Riesen von Wien bis Kilianova, Leipzig, 1773.
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seric■, odoarele ei au fost transportate la Biserica din Ba-

badag, unde au ars odat■ cu ea la 1823.

Num■rul Armenilor fiind ajuns la 1878 la 35 familii,
dup■ dorin■a guvernului român, ei aleg în 1879 din sânul
lor o epitropie. La Decembrie 1879 s'a pus temelia bisericii.
iar la August 1880 s'a târnosit cu hramul Sf, Maria!).

Biserica a ars în 1940.

Cotnar.

A fost ■i aici o biseric■ armean■.

[Intr'un document din anul 1669 afl■tor în Arhivele

Statului, se pomene■te Chiril■, ■oltuzul armenesc din Su-

ceava, care vinde o falce de vie la Cotnar, între via lui

Ion Protopopul armenesc ■i acea a lui Marcu Armeanul?).
In târgul Cotnar ar fi existat ■i o biseric■ armean■,

ruinele c■reia sunt ■i azi, precum ■i beciurile locuin■elor
preo■ilor armeni, lâng■ casa preotului Panait Balan ?).

Dorohoi.

Dorohoiul este pomenit între acele ■apte ora■e din

Moldova, unde Alexandru. stabile■te, în 1418, aproape

3000 de familii de emigran■i armeni*). Dorohoi este citat

de altfel de to■i istorici români ca centru armenesc").
Ar fi existat ■i aici o biseric■°).

Foc■ani.

In 1475 ■tefan cel Mare a■eaz■ ■i aici mul■i Armeni

refugia■i din Crimeea, dup■ st■pânirea t■t■reasc■ pe aceast■

regiune. Ins■ importan■a coloniei armene din acest ora■

cap■t■ o însemn■tate abia în secolul XVIII-lea.
Sunt trei biserici armene la Foc■ani:
[. Sf. Gheorghe de pe la 1600, în partea Munteniei, cu

1) Gr. Goilav: op. cit., p. 24.

2) B. P. Ha■deu: <Arhiva Istoric■», 1, p. 139.

3) Gr. Goilav : Armenii ca întemeetori de ora■e..., p, 17; Animpodist
Daschevici : Suceawa, „Constitu■ionalul* din 18 lunie 1900.

4) G. Pray : Dissertationes historico-criticae, Vindabonae, 1775, cap.
XI, p. 170.

5) Xenopol: Jstoria Românilor, II, Ia■i, 1889, p. 251; PapaJopol-
Calimachi : Noti■■ istoric■ despre ora■ul Boto■ani ; 1887, p. 10 ; B. P.

H■jdeu : Elymoiogicum Magnum, UI. p. 1697.

6) Gr. Goilav : Bisericile Armene..., p. 12.



__ 507.

dou■ turle. Ne având inscrip■ii, nu se poate stabili data

construirii : se ■tie îns■ din tradi■ia local■ c■ Armenii din

Muntenia cari frecventau la început biserica Sf. Maria din

Moldova din pricina greut■■ilor ce li se f■ceau la trecerea

hotarului dela Milcov, au fost nevoi■i s■.■i cl■deasc■ o

biseric■ pentru ei!).
2. Sf. Maria în partea. moldoveneasc■, într'o dep■rtare

abia de 300-400 metri dela Sf. Gheorghe. D'asupra u■ei de

Sud o marmor■ poart■ inscrip■ia :
i

„S'a construit aceast■ biseric■ întru slava Domnului

cu cheltuiala piosului ■i iubitorului de Dumnezeu popor

armean din Foc■ani, cu hramul Adormirea Sftei N■sc■toare

de Dumnezeu,c■ruia îi jur■m noi, oameni pio■i, închinare cu

rinima plin de evlavie ■i cu iubire unanim■. In anul 1780°.

3, Sf. Inviere, în afar■ de ora■, la cimitirul armenesc.

Are urm■toarea inscrip■ie:
„S'a construit aceast■ capel■ întru slava Domnuluicu

hramulSftei Invieri, ■i cu cheltuiala pio■ilor fra■i Harutiun
■i Garabed Popovici ; Harutiun în via■a fiind a numit ca

testamentari pe cei trei gineri nobili ai s■i, Asfadur Cris-

tofian, Nicoghos Stepanian ■i Nicoghos Robovici, cari îm»

preun■ cu Garabed, fratele repozatului, au îndeplinit do-

in■a oamenilor 'evlavio■i. In anul 1891, Septembrie 25, la

Foc■ani"2),

Gala■i.

Gala■ii este unul din cele ■apte ora■e unde Armenii

erau în num■r la începutul secolului XV-lea, adu■i fiind

în ■ar■ de Alexandru-cel.Bun ?). »

Se presupune c■ chiar în acest secol ei au zidit o bi-

seric■ pe locul din strada Frumoas■ unde se g■seau înc■

de curând multe pietre de mormânt armene■ti*).

1) Gr. Goilav; B/sericile armene..., p. 20,

2) P■r. B. Mamigonian: Prezentul ■i viitorul Armenilor din Ro-

mânia, Gala■i, 1895, p. 158,

3) G. Pray: Disertationes historico-criticae, p. 170; Luigi Maria Pi"
dou : Brewe relazione..., în N. Iorga: „Studii ■i Documente", I-II, p. 438;
Xenepol: /storia Românilor, I, p. 251; Papadopol-Calimachi: Noff■■ isto-

ric■.., p. 10; B. P. Hajdeu: Etimologicum Magnum, 11, p. 1697.

4) Gr, Goilav : Bisericile armene..., p. 22.



O veche versiune, care a persistat pân■ acum vre.o

40 ani, c■ în timpuri îndep■rtate, biserica armean■ din Ga.

la■i era un metoc cu c■■iva c■lug■ri ■i c■ chiliile acelor

monahi, erau în cl■direa aflat■ în curtea bisericii actuale.

Acea cl■dire, o construc■ie foarte veche, cu ziduri groase
ca de cetate ■i cu un subsol catacombal, a existat în stare

de quasi-ruin■, pân■ acum trei decenii, când, împreun■ cu

locuin■a parohial■, a fost complect nimicit■ de un foc!).
Misionarul Luigi Maria Pidou în 1669 g■se■te aici o

biseric■ armeneasc■, de■i zice c■ ea era pe atunci înc■

foarte veche").
Ruinându.se în urma r■zboaelor ■i invaziunilor, ea a

fost reparat■ de mai multe ori, pân■ la 1821 când a fost cu de-

s■vâr■ire distrus■ ; în locul ei s'a f■cut o alt■ biseric■ de
lemn cu hramul Sftei Adormiri a Maicii Domnului.

_
Ruinân-

du.se ■i aceasta, la 1858 a fost ridicat■ biserica de ast■zi.

Gura-Humorului,

Biserica armean■ din Gura-Humor s'a cl■dit în 1864

din ini■iativa unui comitet compus de Hacic Grigorovici,
Avedic G■ina, Gabriel von Pruncu ■i Asfadur G■ina.

Din lipsa parohienilor biserica armean■ s'a cedat în

anul 1934 cultului ortodox.

Hânce■ti.

Comunitatea armean■ din Hânce■ti s'a format dup■ ce

vestitul Manuc-Bei, în Aprilie 1816, a cump■rat cu 300

mii lei mo■ia Hânce■ti a lui Ioni■■ Iamandi?) ■i s'a instalat
chiar în acest an acolo, introducând civiliza■ia în regiune

■i sprijinind mai cu seam■ prima sut■ de familii emigrate
cu el *). A cl■dit ■i biserici atât pentru Armeni cât■i pen-

tru Moldovani°).
Biserica de ast■zi este cl■dit■ în 1871 cu hramul Sf.

N■sc■toare, ■i fu devastat■ în 1941.

1) I. C. Sirmabuic: în revista <Ararat+, August 1935,

2) Luigi Maria Pidou: doc, cii.

3) G. Bezviconi: Manuc-Bei, 1938, Chi■in■u, p. 33.

4) P■r. H. Hovnanian: Biografia lui Manue-Bei Mirzaian■, Viena

5) P■r. M. P■j■■kian■ : C■l■torie..., p. 187.
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Her■a.

Grigore Goilav înregistreaz■ afirma■iunile lui Hara-

lamb Vasiliu, secretarul comunei Boto■ani, n■scut în Her■a,
cum c■ în biserica Sf. Gheorghe din aceast■ localitate se

afl■ o plac■ unde se spune c■ biserica a fost pornit■ din

temelie de o enorie armean■, c■ apoi a r■mas în p■r■sire,
pe la 1812-1814, ■i în urm■ i-a fost reluat■ cl■direa de

ortodoc■i, târnosit■ cu hramul Sf. Gheorghe).

Hotin.

In 1480 se construe■te o biseric■ armean■ la Hotin *)
care era unul din 7 ora■e din Moldova unde Armenii erau

în mare num■r °). Biserica a fost d■râm■t■ în 1551 de c■tre

■tefan Rare■ Vod■ °).
S■ se d■râme din temelie

Bisericile ce vor mai avea ei

In Hotin, Siret ■i Ia■i
Vaslui, Boto■ani ■i Roman.

Episcopul Anton în memorialul unui ritual de hiroto-

nisire enumerând hirotonisirile f■cute de el în diferite

ora■e ale Moldovei ■i Bucovinei, pomene■te c■ la 14 Iunie

1645 a hirotonisit în biserica armean■ din Hotin pe Eprem
ca diacon, ■i pe David ca scrib; iar la 15 Decembrie 1655

pe scribul Toros fiul preotului Simeon ca preot").
Misionarul Luigi Maria Pidou semnaleaz■ la Hotin o

biseric■ armean■ în 1669: „Chotin, h■ una chiesa armena" *)

Hu■i.
e

Dup■ unele versiuni ar fi existat ■i aici o biseric■

armean■?).

1) Gr. Goilav : Bisericile armene de prin ■■rile române, p. 13.

2) F. Macler: Rapport sur une mission scrientifique en-Roumanie.

3) G. Pray: Dissertationes..., p. 170; Luigi Maria Pidou; Brewe re-

Iazione..., în „Stu lii ■i Documente", 1-11, p. 430.

4) Xenopol: /storia Românilor, I1, p. 251; Papadopol-Calimachi: No-

ti■a istoric■..., p. 10; B, P. Ha■deu: Etymologicum-Magnum, \, p. 1667;
Minas Tokat■i: Cântec de j■lire, p. 39.

5) Luigi Maria Pidou: Breve relazione..., în N. Iorga : Studii ■i Do-

cumente, 1-11, p. 430.
6) Dashian : Catalog..., p 775.

7) Gr. Goilav : Bisericile armene... , p. 12.
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Ia■i.

Se presupune c■ la 1393 a existat o biseric■ armean■

la Ia■i în locul bisericii Sf. Sava. „Tradi■ia spune c■ bise.

rica Sf. Sava ar fi fost mai întâi o capi■te armeneasc■ ■i
în urm■, Ie■enii v■zând c■ negustorii armeni prea au e■it
la iveal■ în strada cea mai principal■ a ora■ului, care era,

prin veacul al XV-lea, Podul- Vechi, azi str. Costache Negri,
deoarece ei cuprinsese mai tot comerciul central al Ia■ului,
le-au luat biserica ■i le au dat un loc în dosul acesteia, s■-■i
fac■ alt■ biseric■ - dac■ ar voi. Ceea ce, tot tradi■ia zice,
au ■i f■cut, probabil dup■ o împ■ciuire b■neasc■" ?).

N. A. Bogdan mai ad■og■ c■ „construc■ia este unic■

în felul ei în Ia■i, prin cupolele turtite ■i clopotni■a sa

joas■, ce arat■ stilul arhitectonic turcesc. Apoi biserica are

dou■ intr■ri ceeace d■ oarecare argumente Armenilor c■

ar fi fost f■cut■ pentru ei, c■ci în toate bisericile lor au

dou■ intr■ri deosebite : una pentru b■rba■i, alta pentru femei,
întrucât dup■ vechile obiceiuri orientale, la întruniri pu.

blice ■i chiar în biseric■, sexele nu aveau îng■duin■■ a sta

la un loc".

N. Su■u arat■ ■i el c■ exist■ o legend■ în Ia■i, „c■

îns■■i biserica Sf. Sava, ar fi fost întâi o capi■te arme-

neasc■, ■i numai cu sila li s'a luat Armenilor de c■tre st■-

pânitorii din vremuri, loca■ul lor de închin■ciune, care s'a

pref■cut apoi în biserica greco-ortodox■, pentru trebuin■a
b■■tina■ilor lor Moldoveni, dându li-se în schimb alt loc,
■i desp■gubiri, ca s■-■i fac■ ei o nou■ biseric■»).

Biserica armean■ se cl■de■te în 1395 cu hramul Sf.
Maria. O piatr■ comemorativ■, p■strat■ într'o bolt■ din

interiorul bisericei actuale, indic■ data construirii primei
cl■diri : „Cu mila lui Dumnezeu s'a pus temelia Bisericii

Sf. N■sc■toare de Dzeu, prin st■ruin■a p■rintelui Iacob

■i a lui Hagi Marcar ■i Grigor. 1395".

Iar pe frontispiciul portalului se g■se■te o inscrip■ie
mai recent■ care spune: „Cu harul ■i mila lui Dumnezeu,
s'a fundat biserica cu hramul Sf. N■sc■toare de Dumnezeu

1) N, A. Bogdan: Ora■ul /a■i, 1913, Ia■i, p. 212, dup■ „Arhiva St.

■i Lit.", IV.

2) N. Su■u : Nofions sfatistiques, p. 212.
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din Ia■i, prin mâna epitropului Hacico ■i preotului Iacob

din Sis, a lui Hagi Marcar din Ciuha ■i a lui Hagi Grigor
la anul 944 era armean■, sau 1395 a Mântuitorului. ■i la

1803 s'a ref■cut prin mân■ credincio■ilor frunta■i cu sâr-

guin■a ■i cheltuiala poporului întreg".
E demn de amintit c■ existen■a unei biserici armene

la Ia■i în 1395, e una din dovezile importan■ei ora■ului îna-

inte de sec. XV. „Dac■ lucrul acesta este a■a, atunci e o

dovad■ mai mult c■ ora■ul Ia■i exista cu mult mai înainte

de data citat■ (1395), ca unul sau dou■ veacuri cel pu■in,
c■ci pentru ca o colonie armean■, popor recunoscut din

vechime ca comerciant ■i industria■, s■ vie în aceast■ lo-

calitate îndep■rtat■ de ■ara sa, ■i s■ se a■eze într'un num■r

a■a de mare, ca s■ poat■ s■-■i zideasc■ o biseric■ costisi-

toare ■i impun■toare, trebuia ca ora■ul acesta s■ fi existat

de mult■ vreme ■i s■ ■i fi avut o popula■ie numeroas■ ■i
cuprins■ !).

Aceea■i p■rere a exprimat-o înainte de N.-Bogdan, o

figur■ cu mare autoritate. „Dac■ se va constata, c■ în

adev■r biserica armean■ din Ia■i este zidit■ la 1395, atunci

se va dovedi c■ Ia■ii au existen■■ mai veche, decât data

fund■rei ce i dau noii scriitori, d. e. Vornicul Urechia, care

las■ a se în■elege, c■ Ia■ii s'ar fi fundat de ■tefan cel Mare

dup■ învingerea Cazacilor la Nistru (în anul 1475). Armenii

ca comercian■i, se stabileau totdeauna prin târguri ■i ora■e.

Prin urmare dac■ Armenii s'au a■ezat în Ia■i pe la finele
veacului al XIV-lea ■i s'au zidit acolo biserica, trebue, înc■

pe atunci s■ fie existat acolo cel pu■in un târg" °).
De■i au fost unii cari au contestat autenticitatea in-

scrip■iei care stabile■te data înfiin■■rii bisericii armene din

Ia■i *), pentru noi îns■ e neîndoios c■ .la data acea s■ fi

fost zidit■ biserica. Mai întâi pentruc■ la acea dat■ Ia■ii
erau unul din centrele cele mai însemnate ale Armenilor
din Moldova, unul din cele ■apte ora■e unde Armenii erau

în num■r).

1) N. A. Bogdan: Ora■ul Ia■i, p. 35.
2) Melchisedec: Inscrip■iunile bisericilor armene■tt din Moldova, în

„Analele Academiei Române", Seria II, Tom. V, Sect. II, 1882, p. 71.

3) N. A. Bogden: Ora■ul la■tl p. 12-13.
4) G. Pray: Dissertationes... 170; Luigi Maria Pidou : Breve re-

Iazione..., în <Studii ■i Documente 5 l II, p. 430 ; Papadopol - Calimachi.
Noti■■ istoric■.. , p. 10 ; B. P. Hajdeu : Elymologwum Magnum,II, p. 1697.
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Apoi, fie în Polonia, fie în Moldova, începând depe
la jum■tatea sec. XIV, se dezvolt■ ambi■ia de a zidi bise-

rici, - adic■ dela data acea când o puternic■ emigra■ie a

început s■ se adaoge la coloniile armene■ti din Polonia ■i
Moldova, venind din Crimeea, ■i accentuând mai cu seam■

caracterul lor religios.
In fine, avem ■i o m■rturie scris■. In biserica armean■

dini Ia■i, e p■strat■ pân■ azi o evanghelie în manuscris,
care scris■ la Caffa în anul 1351, exact dup■ un secol, adic■

la 1451 era d■ruit■ bisericii armene din Ia■i, a■a cum spune

memorialul. Prin urmare, nu e cu neputin■■ ca 56 ani înainte

de aceast■ dat■ s■ fi existat o biseric■ armean■ la Ia■i !)
„Intr'adev■r fra■ii armeni Agop■a ■i Ariu■ (= Leul)

nu puteau lua hot■rârea de a d■rui bisericei evanghelia în

1451, dac■ la aceast■ dat■ institu■ia nu avea o faim■, o

reputa■ie demn■ de încredere ■i stima lor. Aceast■ repu-

ta■ie n'o putea avea, dac■ am admite întemeierea ei chiar

în preajma anului 1451; trebuie, deci, s■ fi avut o vechime,
o tradi■ie cultural■ ■i religioas■ de câteva decenii, pentru
a se asigura de buna folosire ■i p■strare a daruluilor".

De altfel, - ad■og■ d. Dan Simonescu, - hrisovul

lui Alexandru.cel.Bun?), prin care înfiin■eaz■ episcopia ar-

mean■, în Suceava, înc■ din 30 Iulie 1401, spulber■ ■i ea

orice gând de a pune la îndoial■ veracitatea inscrip■iilor
dela Ia■i*).

C■l■torul Simeon Leha■i g■se■te în 1608 la Ia■i „200
de case armene■ti ale b■■tina■ilor ■i celor nou veni■i, cari

aveau o biseric■ splendid■ din piatr■, preo■i în■elep■i ■i
bog■ta■i mari*).

Episcopul Anton Serepkoien■ hirotonise■te în aceast■

biseric■ la 9 August 1646 pe clericul Bedros din Cozlav ca

preot, iar la 20 Decembrie pe Simeon fiul lui Selfiyar ca

preot, ■i pe Hagop ca dasc■l").

1) Dan Simonescu: Eoangelia armean■ din Ia■i (1351), 1941, p.1,

2) P. P. Panaitescu: Hrisovul lui Alexandru cel Bun..., în „Revista
Istoric■ Român■", 1934, p. 44-54.

3) Dan Simonescu; Joc-cit.

4) Simeon Leh■■i : Note de drum ■i cronic■ (1584-1637), Viena,

1936, p. 3-7.

5) Dashian: Cafalog..., p. 775.
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In anul 1616 se cl■de■te la Ia■i o a doua biseric■ ar-

mean■ cu hramul Sf. Grigore Lumin■torul, în strada Cizm■-

riei, O inscrip■ie de pe fa■a bisericii ar■ta data cl■dirii |).
Ea este pomenit■ ■i intr'un manuscris copiat în 1643 la Ia■i
■i adus apoi la biserica armean■ din Sniatin *). Tot a■a ■i
într'o Evanghelie copiat■ la Ia■i în 1659 ■i p■strat■ azi la

Gherla ?), ■i într'o „Via■■ Sfin■ilor" copiat■ între anii 1623-

1655 la Caffa, ■i p■strat■ azi la Ia■i ").
La 15 Iunie 1615 episcopul Antenhirotonise■te în acea-

st■ biseric■ pe Hacig fiul preotului Hagop■a ca preot ■itot-

odat■ 3 clerici: Hovhannes fiul lui Alexanos, Cristostur

fiul lui Hovhannes ■i Avak fiul lui Biata °)
Tot a■a ■i în ziarul de c■l■torie al lordului Baltimore

sunt pomenitela Ia■i „dou■ monastiri sau biserici armene■ti" *)
Aceasta a doua biseric■ mai exista la începutul seco-

lului trecut"). când în anul 1821 s'a mistuit de un foc ■i
de atunci nu s'a mai cl■dit °).

Ismail,

Misionarul Luigi Maria Pidou g■se■te o biseric■ ar-

mean■ în 1669),
Vorbind despre Ismail P■r. M. P■j■■kian■ supune c■

la începutul secolului trecut erau la Ismail aproape de 360

case armene■ti, ■i c■ biserica lor este pe jum■tate îngro-
pat■ în p■mânt"").

Tot acest autor vorbe■te ■i în alt■ parte despre Ismail:

„Armenii alt■ dat■ erau aici în num■r, ■i aveau biserica

lor cu hramul Sftei N■sc■toare; dar în timpul construirii

cet■■ii, biserica au acaparat-o Turcii, fiind prea aproape

1) Pr. Bedros Mamigonian: Trecutul ■i prezentul Armenilor din

România, 1895, Gala■i, p. 119.

2) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie în Polonia..., p. 208.

3) H. Dj. Siruni : Darea de seam■ a Expozi■iei de art■ armean■

din 1930.
\

4) Idem.,

5) Dashian : Cafalog..., p. 775.

6) B. P. Ha■deu : Arhiva Istoric■..., I, p. 183-184.

7) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 208.

8) Gr. Goilav : Bisericile armene..., p. 14.

9) Luigi Maria Pidou : Brepe relazione..., în op. cit., p.: 430.

10) P■cr. M. P■j■■kian■: /sforia M■rii Pontice, 1819, Vene■ia, p. 146.
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de cetate; din aceast■ cauz■ Armenii s'au împr■■tiat de

aici, mul■i dintre ei ducându.se la Grigoropol; de aceea

n'a r■mas la Ismail decât 60 case de Armeni, iar biserica

lor este într'o cas■ mic■*!).

Negu■tina.

In acest sat din jude■ul Suceava a fost o biseric■ ar-

mean■ construit■ în 1862, cu hramulsf. Nigoghos (Niculae)?)

Orhei.

Armenii au avut aici o biseric■ cu hramul Sffei N■s-

c■toare ■i o comunitate de 60 familii în 1830).
Biserica, r■mas■ azi f■r■ un num■r destul■tor de pa.

rohieni, depinde dela parohia B■l■i, în momentul de fa■■

f■r■ preot ■i ea, cum sunt ■i celelalte biserici armene din

Basarabia, - Chi■in■u, Hânce■ti, Ismail ■i Cetatea.Alb■,-
din cauza st■pânirii bol■evice din anul trecut.

Pite■ti

Biserica din Pite■ti cu hramul Sf. Garabet (Jon Bo-

tez■torul) este cl■dit■ în 1882.

Roman.,

Minas din Tokat pomene■te aici în 1551 o biseric■

armean■*).
Dup■ tradi■ia losal■ biserica, o construc■ie de lemn,

ar fi fost cump■rat■ dela Sa■i"). Iar la anul 1609 s'a f■cut

din nou cu zid de piatr■, dup■ cum arat■ urm■torul me-

morial :

„Prin gra■ia, milostivirea ■i voin■a lui Dumnezeu,■i
prin alegerea atot puternicului Dumnezeu, ■i întru gloria
N■scutului de la Dânsul, în aceste timpuri grele a ales

Dumnezeu un om bun, numit Domnul Agop■a, care a zidit

acest templu în numele Mdicei Domnului, spre pomenirea
sufletului s■u ■i a so■iei sale Doamnei Mughal ■i a p■rin-

1) P■r. M. P■j■■kian■ : C■l■torie în Polonia..., p. 219.

2) Pr. Bedros Mamigonian: Trecutul ■i prezentul,.., p. 27.

3) P■r, Minas P■j■■kian■: C■l■torie..., p, 188,

4) Minas Tokat■i: Cânt de j■lire..., p. 39.

5) Gr. Goilav ; Bisericile armene..., p. 15.
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■ilor s■i Domnul Vartan ■i Dolvat, ■i a fiilor s■i Domnul

Vartan, Saco... ■i a Domnului Donig, ■i a fiicelor sale Me-

lu■a ■i Dolvat, la anul 1058 (1609) Septembrie. P■rintele

Khaciadur"*1). }
. &Episcopul Anton hirotonise■te ca preot la 9 Iulie 1648

în bisericaSf.N■sc■toare din Romanpe scribul Gaspar din

Bahceserai (Crimeea) îi schimbând numele în Melchisedec?).

Silistra.

Primul din ora■el■■gl—ihi'ligéne unde sunt pomeni■i Ar-

menii.

La 1630 se pomene■te aici de o biseric■ armeneasc■,
cu mai mul■i preo■i; se vorbe■te chiar de prezen■a unui

episcop armean vizitator, ca nume Markos, trimis de Ieru.

salim ?).
armean! Martiros din Crimeea într'un poem

satiric scris în 1673 pomene■te aici preo■i armeni *), cu pri-
lejul unei vizite a sa.

Siret.
-

Siretul, unul dintre cele 7 ora■e unde Armenii erau în

num■r mare"*), este pomenit în anul 1401 ca re■edin■a epi-
scopal■ *). Nou■ ni se pare, îns■, citarea Siretului ca re■e.

din■a episcopal■, rezultatul unei confazii. Aceast■ confuzie

poate fi explicat■ sau admi■ând c■ Siretul a primit vizita

provizorie a unui episcop armean sau c■ Zacharjasiewicz
referindu.se la hrisovul dat de Alexandru.cel-Bun la 30

Iulie 1401 a crezut c■ Siretul a fost ales ca scaun episcopal.
acestea Siretul a fost unul din ora■ele cele mai

populate de' Armeni, ace■tia având acolo ■i propria lor

biseric■,

1) Melchisedec: Inscrip■iunile B'sericelor a-nane din Mold>va

1882, An. Ac, Rom., Saria I, Tom, V, Sec. II, p. 69.

2) Dashian: Catalog..., p. 775.

3) Grigore din Daranagh: Cronica, p. 436.

4) P■r. M. Bodurian: P»emzle ]satiriza ale lai Martiros din Cri-

mesa, în revista „Navasard", Bucure■ti, 1924, p. 10),
5) Luigi Maria Pidbu: Br2v? ralaziona..., în 09, cit., p. 410.

6) K. Zacharjasiewicz : W/odomose o Ormianach w. Polsce, Uwow,
1842, p. 76-77. ?
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In anul 1507 episcopul armean din Suceava, Simeon,
copeaz■ un Ceaslov pentru uzul preo■ilor din Siret *).

Biserica din Siret este pomenit■ în rândul acelor bi-

serici cari fur■ d■r■mate din ordinul lui ■tefan Rare■ Vod■ ?).
Episcopul Anton hirotonise■te ca preot la 241 Martie

1647 în biserica armean■ din Siret pe Grigore fiul preotu-
lui Hovhannes, iar la 29 Aprilie 1655 pe Marcos ca preot
schimbându.i numele în Grigore, ■i împreun■ cu el 4 cle-

rici : pe Sahac fiul preotului Hovhannes, pe Hagopfiullui

Donic, pe Agop■afiul lui Sahac, ■i pe Casparfiul lui Tu-

ma?). Ast■zi nici biseric■, nici comunitate.

Soroca.

La 1619 vedem înflorind bâlciul din Soroca, la care,

„cu toat■ frica întemeiat■ de prada Cazacilor, veniau boieri

de ■ar■, Armeni, T■tari" °).
Ar fi existat o biseric■ armeneasc■ ■i aici, dar ne lip.

sesc alte am■nunte.

Suceava.

Metropola Armenilor din Moldova, ■i primul lor cen-

tru cultural ■i spiritual. Ne lipsesc date exacte despre pri-
mele a■ez■ri ale Armenilor în Suceava. Dup■ unele versiuni

prima emigrare a Armenilor la Suceava se dateaz■ din

1313, când ora■ul Ani s'a d■râmat dintr'un cutremur de'

p■mânt"). Abia în 1388 întâlnim numele s■u în cronicile

armene■ti; în acest an este pus■ sub jurisdic■iunea arhie-

piscopului armean din Lemberg"). In 1401 Alexandru.cel-

Bun instaleaz■ acolo un episcop"), ■i de atunci este mereu

citat în diferite izvoare ■i inscrip■iuni, ca nucleul cel mai

important al Armenimei, cu cinci biserici ale sale, cu ■irul

1) Ali■an: Cameni■a, p. 161.

2) Minas Tokat■i; Cânt de p. 39,

3) Dashian: Catalog..., p. 775.

4) N. Iorga: Istoria comer■ului românesc, 1, p. 282.

5) Dr. Goefert: Die Armenier in Europa u. insbesondere in Oester-

reich-Ungarn, im „ Ausland", 1886, p. 480.

6) Ali■an : Cameni■a, p. 93.

7) P. P, Panaitescu: Hrisovul lui Alexandru-cel-Bun pentru epi-

scopia armean■ din Suceava, Bucure■ti, 1935, p. 4.
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episcopilor cari s'au însc■unat acolo, ■i mai cu seam■ cu

autonomia administrativ■ pe care Armenii au avut-o în

Suceava, în decursul mai multor secole.

Tot nu ■tim nimic despre cl■direa primei biserici ar-

mene din Suceava. Pentru ca Suceava s■ fie indicat în anul

1389 de c■tre catolicosul bisericii armene printre ora■ele
pe care le pusese sub jurisdic■iunea arhiepiscopului armean

din Lemberg, ■i pentru ca s■ fie desemnat în 1401 de Ale-

xandru-cel-Bun ca re■iden■a episcopului armean, sigur c■

în acest ora■ ar fi existat un loca■ de rug■ciune.
In biserica Sf.ta Cruce din Suceava exist■ mormântul

unui Edilbei, fiul lui Soghomon, decedat în 1428.

Aceasta este mormântul
Lui Edilbei, fiul lui Soghomon
Care a murit în anul 1428
In ziua de 14 lui Aprilie.

Ni se pare c■ aceast■ inscrip■iune este adus■ de o

alt■ biseric■, pentruc■ ea este mai veche decât Sf ta Cruce

care fu cl■dit■ aproape un secol mai pe urm■, în 1521.

In anul 1551 selpomenesc de „biserici ■i mân■stiri arme-

ne■ti la Suceava", în timpul prigonirilor desl■n■uite din

ordinul lui ■tefan Rare■ Vod■.

... Vod■ din nou d■du porunc■

Tanurile s■ se aduc■,
£

■i bisericile din târgul Sucevei
Cu ele s■ fie d■râmate.
„„Bisericile ■i mân■stirile
Armenilor din Suceava,
Toate au fost arse, d■râmate,
Pân■ au ajuns la temelie. *)

In 1608 c■l■torul Simeon Leha■i g■se■te la Suceava

»3-400 case ale Armenilor, trei biserici de piatr■ ■i 2 ma-

n■stiri, tot din piatr■, afar■ din ora■, foarte frumoase, una

în apropierea ora■ului, cealalt■ la o dep■rtare de 2 mile:

era un episcop din patrie cu nume Hoihannes, ■i un arhi-
mandrit din Hizan, M■g■rdici, ■i un alt arhimandrit cu

nume Mesrob" ?).

1) Minas Tokat■i : Cânt de j■lire, p. 34-35.

2) Simeon Leha■i: Note de drum ■i cronic■, (1584 - 6637), Viena,
1786, p. 3-7.
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Mân■stirea Zamca, care se mai nume■te Sf. Auxentie

(Axente=Oxen), se g■se■te la o dep■rtare de un kilometru

de ora■ ■i a fost biserica episcopal■ armean■ din Moldova.

In mân■stirea Zamca se pomene■te în 1415 de epis»e
copul armean Avedic 1), care ar fi p■storit un timp înde-

lungat deoarece îl g■sim citat în 1445 ■i în 1446 ca „episcop
al Lembergului ■i al Sucevei" ?).

In 1551 se recl■de■te mân■stirea Zamca, probabil nu-

mai decât dup■ prigoana lui ■tefan Rare■. Ca ctitor este

pomenit Agop■a Vartan. Intr'adev■r în mân■stirea Zamca

se g■se■te urm■toarea inscrip■ie:

Aceasta este piatra lui Agop■a
Care e tiul lui Amira.

Care e ctitorul acestui l■ca■

A murit în anul armenesc una mie

Plus 61

La 15 August

Aceast■ dat■ (1000 plus 611061) corespunde cu anul

lui Christos 1612, nu cu 1551, dup■ cum au descifrat unii.

„In anul armenesc 1000 (1551) plus 61* spune in-

scrip■ia de pe mormântul lui Agop■a.
Aceast■ form■ de inscrip■ie a datei se g■se■te ■i pe

alte pietre ■i manuscripte. Se obi■nuia pentru potrivirea
rimei poeziei.

--Episcopul Anton pomene■te în rândul hirotonisirilor
sale ■i cele f■cute în biserica Sf. Auxentie din Suceava: la

22 Februarie 1646 pe arhimandritul-Minas (Zilihdar-
oglu, viitorul titular al scaunului episcopal), c■ruia la 24

Mai 1646 îi înmâneaz■ cârj■, la 30 Mai 1646 pe clericul

Sahag din Diarbekir "). ..

Dup■ K. A. Romstorfer stilul casei de locuit, al mâ-

n■stirii armene [Zamca] de pe vremuri, ne face s■ admitem

c■ aceasta a fost cl■dit■ înainte de a se în■l■a biserica ■i,
negre■it, înaintea turnului. Data cl■dirii ei a■ pune-o chiar
în secolul al 15.lea, când întrebuin■area c■r■mizilor sm■l-

■uite ■i, mai târziu, a pl■cilor (pentru ornament ■i cuptoare)

1) B. P. Ha■deu: Jstoria toleran■el religioase, 1868, p. 67-68.

2) Ali■an: Cameni■a, p. 134.

3) Dashian : Catalog... p. 775.
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era foarte r■spândit■, c■ci le întâlnim atât la cetate ■i la

biserica Mir■u■ilor, cât ■i la bisericile din R■d■u■i, Suceava

(Sf. Gheorghe), Sf. Ilie, etc. Se poate deci ca s■ fi fost cl■-

dit■ dintru început de un Domnanterior lui Iancu Vod■

Sasul, c■ruia i se atribue zidirea mân■stirii, ca s■-i ser-

veasc■ drept castel de pl■cere. P■rerea, sus■inut■ ■i de Dr.

Johann Polek, c■ locuin■a sau mân■stirea a fost cl■dit■

sub domnia lui ■tefan cei Mare, poate ca o mic■ mân■stire

ortodox■, pare a se apropia mai mult de adev■r; deaseme»

nea p■rerea c■ biserica a fost cl■dit■ sub Ioan Vod■ cel

Cumplit, zis ■i Armeanul (1572-1574), care va fi pus apoi
poate, mân■stirea ca atare la dispozi■ia Armenilor ').

In orice caz biserica este cl■dit■ înainte de 1606, de-

oarece în aceast■ dat■ se d■ruie■te deja bisericii o clopot-
ni■■, dup■ cum indic■ inscrip■iunea de pe ea: „1606, s'a dat

amintire mân■stirei Sf. Auxentie".

Trebue notat înc■ odat■ c■ aceasta era o recl■dire a

bisericii. Zamca dup■ cum am spus a existat ■i în secolele

trecute.

Unii *) cred c■ diferitele p■r■i ale bisericii sunt con-

struite în diferite epoci, aceste p■r■i deosebindu.se în stil,

Dup■ Polek mân■stirea ar fi cl■dit■ în timpul lui ■tefan
cel Mare (1457-1507), biserica sub Ion cel Cumplit Ar-

meanul (1572-1574), iar zidurile înconjur■toare în timpul
regelui polon Ioan Sobieski (1674-1696).

O versiune armeneasc■ despre cl■direa bisericei Sf.
Auxentie cunoa■te ca ctitori pe fra■ii Hagop, Auxent ■i
Grigor, cari cump■rând locul în 1606, primula cl■dit capela
Sf. Hagop (Iacob), Auxent biserica din mijloc cu hramul

Sf. Auxentie, ■i Grigor capela din turn cu hramulSf. Gri-

gore Lumin■torul.
b

Dup■ o alt■ versiune pe care o înregistreaz■ Scriban

Filaret, loca■ul sfânt apar■inea Românilor, spre a fi

vândut apoi, în timpul mitropolitului Moldovei Teophilos,
unui bog■ta■ armean cu 600 duca■i cu alte dou■ biserici,
pe cari Armenii le-au adoptat cultului lor °).

1) K. A. Ramstorfer.: Cetatea Sucevii, trad. Al. Lapedatu, p, 14-15,

2) Palade : O escursiune la Suceava, Ia■i, p. 30-35.

3) D. Dan : Armenii orientali în Bucovina.
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Biserica din Zamca este înconjurat■ cuziduri înt■rite,

■i era considerat■ cu un fel de fort■rea■■ !).
loan III Sobiesky în Octombrie 1686, la reîntoarcerea

sa din invazie trecând prin Moldova, a stat la Suceava 14

zile în a■teptarea sosirei for■elor împ■r■te■ti de ajutor, a

înt■rit mân■stirea Zamca?).
Tot a■a ■i în toamna anului 1691 întorcându.se de a

treia invazia sa în Moldova, a l■sat ap■r■tori ■i la Zamca.

Aceast■ fort■rea■■ polon■ din Zamca a suferit mult

din cauza atacurilor lui Constantin Cantemir Vod■; de a.

ceea cei din fort■rea■a au înt■rit zidurile de sud ale ei, în-

treaga mân■stire înconjurându.se astfel cu movile; for-

■ele polone au p■r■sit localitatea dup■ pacea din Carlovitz

în 26 Ianuarie 1699).
In anul 1512 se cl■de■te mân■stiree Haggadar din Su-

ceava de c■tre Asduadzadur (Bogdan) Donavac|hian] în

timpul domniei Voevodului Bogdan.cel-Orb (1497-1517).
Este prima indica■ie pe care o posed■m despre exis-

ten■a unei biserici armene în Suceava, cu toate c■ înainte

de aceast■ dat■ trebue s■ fi existat, dup■ cum am spus,

biserici armene în Suceava.

Tradi■ia spune c■ Dr■gan Donavac, negustor de vite,
dormind într'o noapte acolo, pe când c■l■torea cu boii spre

Beci (Buda), ar fi auzit prin vis cântând îngerii, ■i ar fi

juruit ca la întoarcere s■ zideasc■ acolo o mân■stire, dac■

nego■ul îi va izbuti)
M■n■stirea Haggadar este cunoscut■ sub denumirea

de „Metocul cel armenesc, de■i nu mai sunt maici acolo...

■i alt■ dat■ ace■tia nu erau propriu zis c■lug■ri■e, nu pur-

tau ras■, nici erau supuse la formalit■■ile cerute (jur■minte,
etc.) la intrare în tagm■, ci tr■iau o via■■ auster■ ■i ade-

v■rat■ renun■are la cele lume■ti*).

1) Palade: O escursiune la Suceava, Ia■i, p. 27.

2) Schmidt z Suczawas historische Denkwiirdigkeiten, Czernowitz,
1876, p. 42. $

3) Palade : O escursiune la Suceava, Ia■i, p. 33-34;-Wickenhau»

zer : Moldawa. Wien, 1862, p. 42.

4) Gr. Goilav: Bisericile ar mene..., p. 5.

5) Gr. Goilav: Bisericile armene..., p. 5; P■r. D. Dan: Armenii
orientali în Bucovina ; Schmidt: Suczawas historische Denkwiirdigkeiten
Czernowitz, 1876.



521

Numirea Haggadar ce s'a dat mân■stirei, nu este hra-

mul chiar bisericii, care este închinat■ Sfintei N■sc■toare,
ci o denumire ce se d■dea sfin■ilor cei mai venera■i, cuvân=

tul însemnând în limba armean■ „f■c■tor de dorin■e".
De altfel aceast■ denumire de Ha■gadar o purtau ■i

unele biserici armene din Polonia. Prima biseric■ din Lem-

berg, de exemplu, era cu hramul „Sf. N■sc■toare f■c■toare

de dorin■i" (Haggadar)!). Tot a■a s'a construit în 1645 la

Moilov o biseric■ tot cu acela■ hram ?).
Clopotul din Haggadar se zice a fi fost adus din Ars

menia ■i are inscrip■ia „Pomenirea lui Ghetra■i Arakeli din

mân■stirea Tadeosîn anul 693 (1244); s'a scris într'o Joie *)".
Credem îns■ c■ Grigore Goilav ■i al■ii *) au descifrat gre■it
inscrip■iunea de pe clopot, care trebuecitit astfel : „Pome-

nirea lui Arakel din Ghetghat, fiul lui Simon din mân■sti-

rea Tadev (din Armenia), în anul 693 (1244), la 1 Martie,
într'o Joie".

In arhivele bisericii armene din Suceava am g■sit o

inscrip■iune, cu data de 4 August 1863, când s'a celebrat

jubileul de 350 ani al mân■stirei Haggadar, ■i ceremonia de

sfin■ire a p■r■ilor reparate ale bisericii, având ca na■i pe

Obanes Popovici din Basarabia, Asfadur fiul lui Avedic

Bocean■ian din satul Romane■ti ■i Bedros G■inaian.
La 22 Aprilie 1655 Episcopul Anton Serepkoien■hi-

rotonise■te aici pe Garabet ca preot °).
In 1521 se zide■te biserica Sf. Cruce din Suceava în

timpul domniei lui ■tef■ni■■ Vod■ de c■tre Cristea Hanco

(Hacic Hancoian).
Pe o piatr■ funerar■ ce se g■se■te în biserica Sf. Cruce

sunt scrise urm■toarele.

Aceasta este piatra de odihn■

A diaconului Asduafdza]dur
Care este fiul lui Cailcea

In anul 971 (1522).

Aceasta este cea mai veche piatr■ funerar■ pe care

1) P■j■■kian : C■l■torie..., p. 98,

2) P■j■■kian : /dem, p. 130.

3) Gr. Goilav :; Bisericile armene..., p. 5.

4) D. Dan: Armenii orientali în Bucovina.

5) Dashian : Catalog..., p. 775.
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am întâlnit.o în România. Pietrele funerare atribuite unor
date mai vechi sunt consecin■a gre■itei ,descifr■ri.

Cercetând arhivele vechi ale epitropiei armene din

Suceava, am g■sit urm■toarea inscrip■iune cu data de

11 Iunie 1860: „In partea nordic■ a cartierului românesc

Sf. Dumitru din ora■ul nostru, într'o dep■rtare de 120 pa■i,
s'au g■sit temeliile unei biserici armene. Aceast■ desco-

perire a pricinuit mirarea întregului ora■. In mijlocul te-

meliilor bisericii s'a g■sit temelia altarului, având în fa■■

3 pietre de mormint ■i supt ele 3 schelete omene■ti. Pe

una din aceste pietre era gravat urm■torul: „Aceasta este

piatra de odihna - a diaconului Asvadur - care este fiul

lui Cailcea - în anul 971 (1522)". Tot în acest an era cl■-

dit■ biserica Sf. Cruce, unde s'a transportat toate pietrele
■i

-
osmintele g■site în mijlocul temeliilor vechei biserici.

Nu se ■tie înc■ ce era numele sau data cl■dirii ale acestuia".

In biserica S-fta Cruce am g■sit urm■toarea inscrip-
■iune pe o piatr■ de mormint:

Aceasta e locul de odihn■

A martirului Hagop,
Fiul lui Khogea Biata

Acel care a cl■dit biserica

În anul 1055

La 6 Mai

S'a scris. Amin.

Acest an se corespunde cu anul 1606. Este de observat

c■ aceast■ inscrip■iune arat■ pe Khogea Biata ca ctitor, pe

când ■tim c■ aceast■ biseric■ este cl■dit■ de Hacic Han.

coian. Deci, sau acecst■ piatr■ de mormânt este adus de

o alt■ biseric■, sau ctitorul pomenit a cl■dit numai o parte
a bisericii sau clopotni■a.

Tot în biserica S-fta Cruce sunt pietre de morminte

din 1577, 1612, 1618, 1626, 1641.

Episcopul Anton Serepkoien■ într'un memorial scris

la sfâr■itual unui ritual de hirotonisire p■strat ast■zi la

biblioteca Mechitaristilor din Viena enumerând hirotoni-

sirile sale între 1645-1655, spune c■ a hirotonisit preot în

biserica Sf. Cruce din Suceava la 24 Octombrie 1647 pe

diaconul Auxentie fiul preotului Simeon; la 28 Sept. 1651
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ca preot pe clerical David din Constantinopol fiul lui

Hagi Toros schimbându.i numele în Hagop; la 26 Iulie 1652

pe scribul Khosrov fiul preotului Vartan; la 17 Septem-
brie 1654 pe Hovhan fiul preotului Hazar ca preot, iar pe

Grigore fiul lui Alexandru ca cleric 7).
Capela Sf. Ioan din biserica S.fta Cruce este con-

struit■ în 1776 întru pomenirea epitropului Hovhannes

Capri ■i a so■iei sale Mariam.

La Suceava se cl■de■te o alt■ biseric■ în 1606 cu

hramul Sf. Simion, care mai are denumirea de Turnul-Ro■u.
Biserica s'a cl■dit de un ■ima (Simion), în timpul dom-

niei a lui Eremia Movil■ Vod■, a c■ruia so■ie era o Ar-

meanc■ din familia Ciomartan.
Am g■sit în biserica Sf. Simeon urm■toarea

■iune:

Acesta este mormântul p■rintelui Hovhannes

Protopopul bisericii

Care era fiul lui Donic
Ctitorul bisericii Sf. Simeon.

A murit în 1068 (1619) Martie 22

Dup■ Duminica Floriilor.

Dac■ acel Donic nu prezint■ un alt ctitor decât cel

indicat mai sus, Simeon, trebuie s■ fie pronumele acestuia.

In biserica Sf. Simeon este un mormântdin anul 1620.

In aceast■ biseric■ episcopul Anton face între anii

1646-1651 mai multe hirotonisiri : la 14 Februarie 1646 d■

cârj■ arhimandritului Kirakos; la 15 August 1647 pe dia-

conul Mardiros din Hagigadarîl hirotonise■te ca preot; la

7 Martie 1650 pe Mardiros fiul lui Bagdasar ca preot ■i:
al■i 4 ca dasc■li; la 22 Iunie 1651 pe Kirakos din Constan.

tinopol ca preot ?).
In turnul acestei biserici se afl■ un clopot vestit, cu

numele de Filip, despre care zic Armenii: „când se trage:

clopotul Pilipos dela Sf. Simeon, tot s■ mori" (atât de

frumos sun■ el) *).

1) Dashian: Catalog... p. 775.

2) Dashian : Catalog..., p. 775.

3) Gr. Goilav : Bisericile armene..., 11.

\
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La Suceava a mai existat o biseric■ cu hramul S-ffei

Maria, nu prea departe dela S.fta Cruce, în centrul ora.

■ului, pe locul halei. La zidirea acestei hale s'au aflat
temeliile bisericii ■i pietre de morminte armene■ti; dar azi

nu mai fiin■eaz■ nici o urm■; nici data cl■direi, nici cea a

d■râm■rei nu se mai ■tie; doar prin conjectur■ distrugerea
ei ar putea fi fixat■ înainte de 1512, când se întemeiaz■

mân■stirea de Maici Sf. Maria, deoarece nu e de presupus

c■ ar fi fost în acela■ timp dou■ biserici cu acela■ hram ?).
Totu■i Minas din Tokat în descrierea persecu■iunei din 1551,
arat■ c■ ■tefan Rare■ ar fi d■râmat cu lovituri de tunuri

biserica „Adormirea Maiciii Domnului" *).
O alt■ biseric■, cu hramul Sf. Treime, a existat înc■

pân■ la sfâr■itul secolului XVIII-lea. Episcopul Anton

hirotonise■te la 14 Martie 1646 în aceast■ biseric■ pe

Khaciatur fiul preotului Simeon ?),
Din d■râm■turile ei s'a cl■dit pridvorul bisericii

Sf. Cruce ; mai exist■ înc■ pietre funerare din cimitirul

acestei biserici, dar data dur■rii ei nu se cunoa■■e *)
P■r. P■j■■kian, care a vizitat în 1830 Suceava, spune

c■ acolo au existat odat■ multe mân■stiri ■i biserici armene

cum cele cu hramul Sf. Treime ■i Sf. Nicolae °).
In cimitirul armenesc se g■se■te în sfâr■it un paraclis

zidit în 1904 de c■tre familiile Pruncul (Varteres, Valerian

■i Asfadur).

Sulina,

Biserica armean■ de aici, cu hramul Sf-fa N■sc■toare,
este cl■dit■ pe la mijlocul secolului trecut.

Târgu-Ocna.

Biserica s'a cl■dit cu hramul S/-ta N■sc■toare în anul

1825, dup■ cum ne arat■ inscrip■ia de pe u■a de afar■.

1) Gr. Goilav; Bisericile armene..., p. 4.

2) Minas Tokat■i: Cânt de j■lire..., p. 42.

3) Dashian: Catalog..., 775.

4) Gr. Goilav: Bisericile armene..., p. 4,

5) P■r. M. P■j■■kian■: C■idiorie..., p. 191,



525

Tecuci,

Dup■ unii ar fi existat ■i aici o biseric■ armeneasc■1)

Tighina.

Misionarul Luigi Maria Pidou în rândul coloniilor

armene■ti pe care le citeaz■ cu prilejul c■l■toriei sale din

1669, pomene■te ■i de Tighina (Bender), unde Armenii aveau

■i o biseric■ ?).
In rândul bisericilor întemeiate de el, Arhiepiscopul

Hovsep Arghutian■ pomene■te ■i sfin■irea în 10 Noembrie

1788 cu hramul Sf, Lumin■tor a moscheiei Aga-Djamisi din

Bender, oferit■ de c■tre prin■ul rus Potemkin, ■i înapoiat■
iar■■i Turcilor dup■ 2 ani ?).

Tulcea.

Comunitatea armean■ nu dateaz■ decât din prima ju-
m■tate a secolului trecut.

In 1830 se ridic■ aici un mic paraclis de zid acoperit
cu olane, care d■inuie■te pân■ la 12 Aprilie 1882 când este

d■râmat pentru a face loc unui loca■ m■re■ ; temelia acestui

loca■ se pune la 20 Aprilie acela■ an, iar târnosirea se face

cu hramul Sf. Grigore Lumin■torul. La 1904 se repar■ din
nou °).

Vaslui.

Era unul din acele ■apte ora■e din Moldova unde
Armenii erau în num■r în timpul lui Alexandru.cel Bun "),
care a stabilit în 1418 aproape 3000 de familii de emigran■i
armeni în aceste ora■e.

Aici este pomenit■ la 1526 o biseric■ armean■ pe care

a d■râmat o ■tefani■■ Vod■ la întoarcerea sa din Valahia °).

1) Gr. Goilav : Bisericile...mp. 12.

2) Luigi Maria Pidou : Breve relazione..., în op. cit., p. 430.

3) In revista „Kârunk"*, August 1863, p. 598.

4) Grigore Goilav ; op.cit., p. 26.

5) G. Pray: Dissertationes..., p. 170; Luigi Maria Pidou: Breve
relazione..., în op.cit., p. 430 ; Xenopol: Istoria Românilor, II, p. 251 ;
Papadopol-Calimachi : Notif■ istoric■..., p. 10 ; B. P. Ha■deu : Etymoio-
gicum Magnum,Il, p. 1697,

6) Wichenhauzer : Moldowa, Cern■u■i, 1886, p. 66.
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'O pomene■te Minas din Tocat în rândul acelor biserici cari
fur■ d■râmate în 1551 de ■tefan Rare■ Vod■ !). In 1608

cronicarul Simeon Leha■i g■se■te aici o biseric■ din lemn,
un preot ■i 20 de case armene■ti *). Dupâ notele luate de
Paul de Alep cu prilejul c■l■toriei patriarhului Macarie
este pomenit■ 1653 la Vaslui ■i o biseric■ armean■ °).

Ast■zi nu exist■ la Vaslui nici biseric■, nici comunitate*

sk
e *

Armenii n'au ast■zi biserici decât la Babadag, Bac■u,
B■l■i, Boto■ani, Br■ila, Bucure■ti, Cetatea.Alb■, Chi■in■u,
Constan■a, Foc■ani, Gala■i, Hânce■ti, Ia■i, Ismail, Pite■ti,
Roman, Suceava, Sulina, Târgu-Ocna ■i Tulcea.

=

w a

Cultul

-
armeno.catolic a avut urm■toarele biserici în

hotarele României Mari:

La Gherla (Armenopol).- Catedrala St. Treime fu cl■-

dit■ între 1748-1759, în locul unei biserici în lemn, cons

struit■ în 1675 în timpul a■ez■rii Armenilor în acest ora■.

O alt■ biseric■ cu hramul Sf. Solomon fu cl■dit■ în 1724.

La Dumbr■veni (Elizabetopol). - Biserica cu hramul

Sftei Elizabeta fu cl■dit■ în 1723.

La Frumoasa (Cik-Sepviz). - Biserica Sfta Treime fu

construit■ în 1700.

La Gheorgheni (San. Micla■). - Biserica cu hramul

Sftei N■sc■toare fu cl■dit■ în 1733.

La Cern■u■i. - Biserica cu hramul Sf. Grigore Lu-

min■torul este construit■ în 1880.

La Bucure■ti. - Capela Sfta N■sc■toare fu cl■dit■
în 1934.

H. Dj. SIRUNI

1) Minas Tokat■i : Cânt de j■lire..., p. 39.

2) Simeon Leha■i: Note de drum ■i cronic■ (1584-1637), Viena

1936, p. 3-7.

3) Gh. Ghib■nescu: Surete .., XV, p. 83.



SS UIRMBLB ARTEI ARMBENE
IN MONUMENTELE T AR II'}

Pentru a realiza opera dorit■, Neagoe Basarab a f■cut

apel la o seam■ de me■teri pricepu■i, dintre cari, dup■ toate

aparen■ele, n'au lipsit nici cei ce realizaser■ pentru înain-

ta■ul s■u Radu cel Mare minunata mân■stire din dealul

Târgovi■tei, cu care biserica dela Arge■ are multe însu■iri
comune. Unele relat■ri pretind c■ Neagoe Basarab, care

■i-ar fi petrecut o parte din tinere■e la Constantinopol,
unde s'ar fi ocupat între altele ■i cu supravegherea lucr■-
rilor de construc■ie ale unei moschei, ar fi adus cu sine,
când s'a întors în ■ar■, un arhitect cu numele de Manolli

din Niaesia, care locra la Constantinopol.
Al■turi de acest me■ter, care ar fi deci arhitectul lu-

cr■rii, însu■i Neagoe pare s■ fi luat o parte destul de ac-

tiv■ la construc■ia bisericii sale.

Dac■ aceste relat■ri sunt adev■rate, atunci Manolli,
din care poezia popular■ a f■cut pe „Me■terul Manole" a

c■rui duioas■ legend■ e cunoscut■ de toat■ suflarea româ-

neasc■, ar fi mai degrab■ un armeance lucra la Constantinopol,
de unde va fi fost apoi adus în Tara Româneasc■.

Dispozi■ia decorului ■i felul ornamentelor dela Arge■ sunt

de natur■ s■ justifice aceast■ origin■ a arhitectului, care, dup■

p■rerea noastr■, n'a fost decât decoratorul (poate, din unele

puncte de vedere, ■i sf■tuitorul) me■terului care a conceput

1) Extras din volumul „Curtea de Arge■", 1940, Bucure■ti.
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biserica în întregul ei. Pe când cel dintâi st■pânea me■te■ugul
decorativ armenesc ■i era în acela■i timp în curent ■i cu ce se

realiza în acest domeniu ■i în acea vreme la Constantinopol,
cel de al doilea era bun cunosc■tor al monumentelor noastre

maivechi ■i, mai ales, un abil interpret al principiilor con-

structive ■inând de ■coala sârbeasc■.

Prin caracterul special al liniilor ei de arhitectur■ ex-

terioar■ ■i, mai ales, prin podoaba de sculpturi bogate îm»

pr■■tiate pe toate zidurile fa■adelor ■i a turlelor, biserica

Mân■stirii Arge■ului se înscrie, al■turi de ctitoria lui Radu

cel Mare dela Mân■stirea Dealului ■i de alte câteva bise-

rici moldovene■ti, într'o categorie aparte : clasa monumen-

telor înrâurite de arta armeano-georgian■,
Arta armeneasc■ a jucat, dup■ cum se ■tie, un rol

destul de important în forma■ia arhitecturii bizantine. Se-

parat, asupra arhitecturii moldovene■ti ■i muntene■ti ea

avea s■ mai exercite, în unire cu artele georgian■, persan■

■i otoman■, o înrâurire pe cât de curioas■ pe atât de im-

portant■.
L■sând la o parte arcurile piezi■e caracteristice bol-

■ilor moldovene■ti, arcuri cu ajutorul c■rora se mic■oreaz■

diametrul cupolelor ■i cari, dup■ toate probabilit■■ile, ne-au

venit din [ran prin intermediul Armeniei, înrâurirea artei

armene■ti asupra construc■iilor române■ti se face sim■it■
mai ales în domeniul arhitecturii decorative. Toat■ podoaba
de ciubuce rotunjite de piatr■ ■i sculpturi, care îmbrac■

biserica Mân■stirii Dealului din Târgovi■te ; toate pietrele
înflorite ale Episcopiei din Curtea de Arge■; turla Drago-
mirnei din Bucovina - cel pu■in pentru ce prive■te ideea

de a acoperi în întregime cu ornamente - ■i toate pietrele
dantelate ale fa■adelor bisericii Trei Ierarhi din Ia■i se da-

toresc unor mâini abile ■i bine cunosc■toare ale artei din

Armenia ■i din regiunile învecinate, supuse influen■elor
armene■ti.

Drumurile pe cari aceast■ art■ a p■truns în România

precum ■i epocile în cari se constat■ înrâurirea ei în Mun-

tenia ■i Moldova sunt diferite. In Muntenia, înc■ de pe

vremea lui Mircea cel B■trân ap■ruser■ în decorul exterior
al bisericii mân■stirii Cozia o seam■ de elemente sculptu-
rale (fusuri de colonete formate din ciubuce de piatr■ îm.
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pletite ca o frânghie, rozete compuse cu motive geometrice
■i împletituri, lintouri cu decor floral stilizat, etc.), elemente

de o structur■ special■ ■i de provenien■■ nou■, a c■ror

origin■ trebue c■utat■ în arta armeneasc■ ■i caucazian■.

In ce m■sur■ aceste elemente armeano-caucaziene, venite la

Cozia prin intermediul Serbiei, au contribuit la formarea

decorului exterior al bisericilor cl■dite în cursul secolului

al XV-lea, nu ■tim, fiindc■ din perioada de timp care se

întinde dela Mircea cel B■trân la Radu cel Mare nu ni

n'a p■strat niciun monument.

La începutul veacului al XVI.lea, decorul arhitectural

cu totul nou pentru Tara Româneasc■ pe care.l g■sim pe

fa■ada bisericilor mân■stirilor Dealului ■i Arge■ului ne pune

în fa■a unui fapt împlinit: o crea■ie artistic■ realizate cu

elemente disparate de origini str■ine, adaptate îns■ destul

de bine ■i, s'ar putea spune, definitiv, pe osatura carac-

teristic local■ a monumentelor. Din punct de vedere plani-
metric ■i struciural, aceste dou■ importante edificii sunt o

prelucrare original■ a tipurilor anterioare împ■mântenite
în Muntenia. O analiz■ am■nun■it■ a p■r■ilor lor princi-
pale ne îndrept■■e■te chiar s■ afirm■m c■ ele n'au putut
fi concepute decât de un me■ter local - poate acela■i la

Deal ca ■i la Arge■
- bun cunosc■tor. al monumentelor

noastre mai vechi. Dimpotriv■, felul cum e dispus decorul

■i ornamentele ce-l compun sunt dovezi c■ me■terii deco-

ratori ■i cioplitorii de piatr■ erau str■ini. Caracteristicile
fiec■rui element în parte dau, în aceast■ privin■■, indica■ii
sigure asupra provenien■ii motivelor decorative. Astfel,
panourile f■cute din ciubuce de piatr■ ce împodobesc fa-

■adele n'au niciun rol constructiv; ele sunt pur ■i simplu
decorative. Faptul acesta reiese ■i din felul cum sunt con-

struite pietrele arcurilor, atât la Deal cât ■i pe registrul
superior dela Arge■, nu sunt rostuite radial, ci numai ori-

zontal ■i vertical; profilele, cari, la Deal, sunt intrate în

raport cu fa■a zidului, iar la Arge■ aplicate în relief pe

fa■ade, sunt cioplite la întâmplare în blocurile de piatr■
ce constituesc zidul, a■a cum se g■sesc deseori în Armenia

■i Georgia. La turla mare dela Arge■, îns■, unde panoul e

str■puns de ferestre, ciubucul înconjur■tor la arc e t■iat

radial, odat■ cu piatra care.l poart■.
34
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Cât prive■te dispozi■ia arcadelor oarbe pe fa■ad■, ele

se în■iruesc unele dup■ altele f■r■ s■ ■ie seam■ de unghiu-
rile intrânde sau ie■inde; deseori chiar, cum e cazul la

biserica dela Deal ■i la monumentele inspirate apoi dup■

aceasta, arcadele de pe registrul superior, mai numeroase,

sunt a■ezate oricum fa■■ de cele de pe registrul inferior,
întocmai ca ■i în monumentele din Georgia ■i Armenia.

Ornamenta■ia, pe de alt■ parte, este un amestec ciu-

dat de motive armene■ti, caucaziene, persane,.arabe ■i oto-

mane, Dispozi■ia acestor motive pe fa■ade este f■cut■ cu

mult bel■ug, ceeace contribue în mare m■sur■ la o mic■o-
rare a efectului rezultat din armonia formelor ■i volumelor

de arhitectur■. Abuzul acesta de decor d■ chiar impresia-
lucrul se observ■ la Arge■ ■i, mai ales, la biserica Trei

Ierarhi din Ia■i - c■ edificiul este ie■it din scar■ ; caracter

comun monumentelor din Armenia, din Georgia ■i din alte

■■ri cu art■ f■rudit■ cu cea armeneasc■. Cât prive■te orna-

menta■ia în sine, de■i nu perfect asem■n■toare, prin felul

cum sunt modelate, prin manieraciopliturii ■i prin perfec■ia
lucrului, motivele întrebuin■ate, geometrice sau florale,
sunt totu■i înrudite cu cele din Armenia ■i Georgia. In

întregul ei, îns■, biserica mân■stirii Arge■ului, ca ■i ctito-

ria lui Radu cel Mare de lâng■ Târgovi■te, este rezultatul

unui proces de forma■ie al unei arhitecturi la care au luat

parte, al■turi de un me■ter b■■tina■ (care, dup■ toate apa-

ren■ele este adev■ratul arhitect) un me■ter decorator ■i
pietrarii lui speciali■ti str■ini. A■a se explic■ pronun■atul
caracter românesc al acestor monumente,cari, de■i la prima
vedere par exotice, sunt totu■i un produs original local,
cu însu■iri particulare ce nu se întâlnesc în monumentele

niciunei alte ■■ri-
GRIGORE IONESCU



ARMENII IN TRANSNISTRIA

18

Prezen■a elementului armenesc în ■inutul transnistrian

nu dateaz■ decât din ultimul sfert al secolului XVIII.

De■i în vecin■tatea unor ■inuturi unde Armenii erau

într'un num■r însemnat chiar în secolul XIV, regiunea din-

tre Nistru ■i Nipru n'a cunoscut nuclee compacte armene■ti
în timpul înfloririi celorlalte colonii armene, a celor din

Crimeea, Polonia ■i Moldova.
$

Armenii se a■ezar■ în aceast■ regiune numai dup■ ce

a început întinderea puterii ruse■ti spre malurile M■rii

Negre.
S■ spunem chiar din primul moment c■ înfiin■area co-

loniilor armene■ti din acest ■inut se datore■te arhiepisco-
pului Iosif (Hovsep) Argutian, una din figurile cele mai

însemnate din acel secol, care în anul 1792, a întemeiat

ora■ul Grigoropol din Transnistria, ca loc de a■ezare a unor

familii armene■ti refugiate din Chilia, Ismail ■i Tighina în

timpul r■zboiului ruso-turc.

Aniversarea de 150 de ani a acestei ctitorii ne-a dat

prilejul s■ arunc■m o privire retrospectiv■ asupra eveni-

mentelor de atunci.
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IIA

Iosif Argutian se n■scuse la Sanahin la 1773 Mai 23.

Tat■l s■u, ■ir■-Beg, mo■ier la Sanahin ■i func■ionar în curtea

georgean■, ar fi fost de origin■ princiar■, ca urma■ al spa-

salarilor Zakare ■i Ivane, ace■tia din urm■ fiind în rândul

lor descenden■i ai Ar■acizilor ■i prin urmare ai regelui
persan Artaxias poreclit Mân■.Lung■, care a domnit în

secolul V.lea înainte de Chr.). [osif Argutian a ■i prevaluat
valoarea originei sale, c■p■tând dela Curtea împ■r■teasc■

a Rusiei titlul de prin■ pentru ai s■i.

In prefa■a regulamentului pe care l-a orânduit în 1781

pentru tribunalul spiritual al noului ora■ Nor-Nahicevan,
înfiin■at tot de el, Arhiepiscopul Iosif Argutian■ pomenind
pe p■rin■ii ■i fra■ii s■i, etc., spune c■ neamul s■u era „de
fel din ora■v! Sanahin, re■edin■■ princiar■, capitala pro-

vinciei Ta■ir ■i Lori a Armeniei, actualmente sub st■pânirea
Georgiei, ■i se trage de la familia principelui Zakaria, ge-
neralisim al Armeniei ■i al Georgiei, fiul prin■ului Sarkis,
despre care vorbe■te istoricul Kirakos" °).

Iosif a f■cut studiile sale la Mân■stirea Ecimiadzin

când scaunulcatolicosal era ocupat de Simeon din Erevan

(1763-1780) dela care a ■i luat primele sale grade biseri-

ce■ti. A fost hirotinisit episcop în 1769 când abia avea 26

ani, iar în 1773 s'a numit de c■tre catolicos ■ef al eparhiei
armene din Rusia.

De atunci începe o nou etap■ în mi■carea na■ional■
a Armenilor, - acea perioad■ când, dup■ pr■bu■irea atâtor

iluzii, Armenii n■d■jduiau iar■■i s■ reînvieze vechiul lor

stat cu sprijinul Rusiei.

Argutian fu animatorul acestei mi■c■ri.

III

Când Argutian venea pe scena istoriei armene, leg■-
turile Armenilor cu Rusia erau înc■ în prima lor faz■.

■tim c■ în a dova jum■tate a secolului XVII.lea, un

oarecare num■r de negustori armeni erau deja stabili■i în

1) Leo : Catolicosul Iosif Argutian, Titlis, 1902, p. 15.

2) Revista <Masiaf Aghaoni», 1864, Teodosia, p. 78.
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unele ora■e ale Rusiei,-Moscova, Novgorod, Arhanghelsk,
-pe baza unui contract încheiat în 1659 între Tarul Alexis

Nicolaevici ■i un grup de comercian■i armeni din Persia.

Intr'o culegere de acte publicat■ în 1833 la Moscova

în 3 volume!) privind poporul armean din Rusia g■sim
unele documente ating■toare la primele contacte ale auto-

rit■■ilor biserice■ti armene cu statul rus.

Astfel, din vechile acte ale Arhivelor ruse■ti reiese c■

în ziua Pa■telor negustorii armeni mergeau la împ■rat în

vizita de felicitare ?)
Afacerile Armenilor nu se judecau atunci în tribuna-

lele ordinare, dar în brigada zis■ a solilor, pasolsky?).
In 1666 Stepan Movsesian■ împreun■ cu al■i 40 de

Armenisolicit■ încuviin■area împ■r■teasc■ de a fi îng■dui■i
de a se împ■rt■■i în bisericile ruse■ti"), încuviin■are ce li

s'a dat.

Petru cel Mare (1687-1725) fu îns■ acela care a ar■tat

un interes mai viu pentru Armeni, atât pentru cei din ■ara

sa, cât pentru cei din Persia spre a.i atrage în num■r cât

de mare în ■ara sa, ca factor de prop■■ire. Au urmat lup-
tele între Petru cel Mare ■i Per■ii pentru cucerirea pro-

vinciilor armene■ti, lupte la care Armenii aduser■ contri-

bu■ia lor pre■ioas■ în folosul armelor ruse■ti. Dar Petru

cel Mare dup■ ce a cucerit Derbendul, nu se ■tie dece, 8'a

întors, l■sând pe Armeni singuri în fa■a du■manilor lor...

Sub Petru cel Mare în anul 1709 catolicosul trimite

pentru Armenii din Rusia sf. mir prin arhiepiscopul Ioa.

chim"), iar în 1716 arhiepiscopul Minas este autorizat de a

cl■di la Petersburg o biseric■ armean■.

Urma■ii lui Petru cel Mare, Ecaterina I ■i Petru al

II.lea, nu s'au interesat de soarta Armeniei. ■i totu■i Ar-

menia fu iar■■i însângerat■, din cauza r■zboaielor turco-

persane, cari au luat sfâr■it în 1746, când Armenia fu îm-

p■r■it■ între cele dou■ ■■ri islamice...

1) Sobranie aktov, otnosia■cihsta k obozreniyuistorii armianskavo

naroda. 1833. Moscova.

2) Sobranie aktov, 1, p. 336-8.

3) idem, p. 336.

4) Idem, p. 338.

5) Idem, p. 335.
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Când îns■ Ecaterina II-a s'a suit pe tronul Rusiei s'a

f■urit iar■■i planul de a creia dou■ state caucaziene com-

puse din Georgia ■i din Armenia sub suzeranitatea Rusiei.

R■zboiul ruso-turc din 1768 a fost pentru Ecaterina

un str■lucit prilej de a reînvia în popula■iunea armean■

din Caucaz ■i din Persia visul lor na■ional.

IV

Activitatea propriu zis■ a Arhiepiscopului Iosif Ar-

gutian începe dup■ pacea din Kiitchiik-Kainargi, încheiat■
la 10 Iulie 1774, prin care Turcia d■dea libertate T■tarilor

din Crimeea, din Bugeac ■i din Kuban ■i cedea Rusiei re-

giunea din Azov ■i Kerci.
De atunci Argutian începe s■ joace un rol de frunte

în via■a politic■, na■ional■ ■i religioas■ a Armenilor, datorit

leg■turilor întinse ce le crciase la St. Petersburg, ■i a sim-

patiei ■i încrederei des■vâr■ite de care s'a bucurat, câ■ti-
gând mai întâi prietenia vestitului Potemkin, favoritul Eca-

terinei, ■i prin mijlocirea lui ■i aten■ia binevoitoare a îm-

p■r■tesei.
Astfel când la 16 Iulie 1778 Armenii din Crimeea,

printr'o jalb■ trimis■ din Bahceserai c■tre Ecaterina, au

solicitat de a fi sc■pa■i de sub jugul turco-t■tar, ei au g■sit
un ap■r■tor pre■ios în persoana lui Argutian, prin inter-

ven■iile c■ruia fur■ muta■i în câmpiile întinse ale Donului,
unde înfiin■ar■ ora■ul Nor-Nahicevan ■i alte ■ase sate pur

armene■ti, prin împrejurimi.
Argutian el însu■i însemneaz■ în notele sale zilnice !)

în aceast■ privin■■ :

»1779 Martie 23. -- De la Crimeea ne.a venit [la St.

Petersburg] o delega■ie compus■ de c■pitanul Hovhannes

Abrahamian, M■k■rtici Petrosian, Daniel Khogeabeyian,
etc. Erau mai înainte veni■i Mahtesi Harutiun ■i Mahtesi

Carapet. Se ■tie c■ dup■ marea lor izbând■ Ru■ii au dat
T■tarilor autonomia, dar pe cre■tinii, Armeni ■i Greci, i-au
luat de acolo cu mâna generalului Alexandru Vasilici Su-

1) In revista <Kârunk», 1863, p. 506,
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vorov, ■i i-au dus împreun■ cu întreaga lor avere în gu-

bernia din Azov. Iar pân■ ce nu.i s'a desemnat loc de a■e=

zare, ei au avut multe dureri. Mul■i din ei au murit în sa-

tele unde erau r■spândi■i. Cu prilejul trecerii noastre prin
Azov, - când plecam la St. Petersburg pentru a mirui bi-

serica, - le-am adresat cuvinte de mâng■iere. Iar când

eram la Moscova ne.au venit notabilii lor cu cari împreun■

am plecat la St. Petersburg spre a cere un loc de a■ezare.

Ei au solicitat cetatea Rostovului de pe Don în apropierea
Azovului ■i ora■ului cerchez Kirman, ceeace am cerut ■i
eu, c■p■tând înc■ mai mult, cu priviligiile respective, ce

sunt desemnate în ucazul împ■r■tesc dat pentru ora■ul
nostru pe care l-am numit Nahicevan în numele ora■ului-
muma a lumii, vechiului Nahicevan (din Armenia) !).

1779 August 5. - [Dup■ o vizit■ dat■ la Moscova)
ne-am întors la St. Petersburg. Am fost primit în palatul
împ■r■tesc de Kneazul Grigore Alexandrovici Potemkin,
cu care am vorbit aproape dou■ ceasuri despre chestiuni

biserice■ti. ?)
1779 August 6. - Ziua de Schimbarea la fa■a; am fost

invitat de Kneaz la biserica cu acest nume. "Aici am f■cut

cuno■tin■a cu împ■r■teas■ ?).
1779 August 22. - Am f■cut slujb■ la biseric■. Erau

de fa■■ Kneazul Potemkin împreun■cu mul■i mini■tri. Dup■

slujba am expus Kneazuluidificult■■ile ar■tate de Guber-
nator celor veni■i din Crimeea. Kneazul ne-a satisf■cut pe

deplin ).
Printr'un ucaz cu data de 14 Noembrie 1779 Ecaterina

a dat privilegiile ora■ul Nahicevan °)
Nu este mai pu■in însemnat rolul pe care l-a jucat

Argutian spre a interesa curtea împ■r■teasc■ a Rusiei cu

soarta Armenilor.
In notele sale zilnice Argutian însemneaz■:

'

1780 Ianuarie. - Ivan Petrovici Gorici ne-a vizitat,

1) Ora■ul Nahicevan legendele îl consider■ primul sat înfiin■at
de Noe.

2) Idem, p. 509.

3) Idem, p. 510.

4) Idem; p. 510.

5) Revista „Kârunk", p. 323.
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ar■tând c■ va porni într'o invaziune în Persia spre a cuceri

localit■■ile de pe malul m■rii [Caspice]. Ni s'a cerut l■mu-

riri în ce prive■te num■rul o■tirii armene ■i persane, în.

cepând dela Derbend ■i Ghilan, pân■ la Tauris ■: Erivan,
■i de aici pân■ la Karabagh ■i ■irvan.

1780 Ianuarie 2. - Ne.a vizitat general porucik Ale.
xandru Vasilici Suvorov, cerându.ne ■i el l■muriri- A în-

trebat ■i despre scaunul nostru catolicosal din Ecimiadzin

■i ne-a promis c■ ni se va reînfiin■a „vreun" principat.
1780 Ianuarie 3. - Cu Hovhannes [Lazarian] ne-am

prezentat la Kneazul Potemkin. S'a dat iar■■i l■muriri chiar

pe hart■. Am rugat ca s■ ne fie recreiat un stat în Armenia

Mare în ora■ul Erivan. Potemkin ne propune ca aceast■

solicitare s■.i fie prezentat■ prin patriarhul armean ■i câ■iva
din prin■ii armeni *).

■tim din alt■ parte c■ în ziua de 10 Ianuarie a acestui

an Lazarian prezint■ un raport prin care se cere protec■ia
Rusiei pentruca Armenii aleg un ■ef al lor, în jurul c■ruia

ei vor putea s■ adune 20.000 pân■ la 60.000 lupt■tori °).
Argutian mai noteaz■ în însemn■rile sale:
1780 Ianuarie 13. - Ne-am prezentat generalului Su-

vorov, c■ruia i-am dat rela■iuni despre lupt■torii pe cari

îi posed principii (melik) armeni din Ar■akh ■i din alte lo-

calit■■i de sub st■pânirea ■ahului persan ■i cari pot fi folo-

sitori într'o mi■care împotriva Persiei. *)
1780 Febr. 18. - Am miruit biserica armean■ din

St. Petersburg, cu hramul Sfintei Ecaterina. Erau de fa■■

kneazul Potemkin împreun■ cu to■i mini■tri").
1780 Mai 1. - Am fost primit la Tarscoe Selo în au-

dien■■ de c■tre împ■r■teas■ ").
Incerc■rile lui Argentian pe lâng■ guvernul rus spre

a câ■tiga bun■voin■a acestuia pentru cauza armeneasc■ ■i
promisiunile c■p■tate, au dat na■tere la speran■e exagerate
în provinciile armene.

Prin■ii armeni întruni■i într'o ■edin■■ secret■ la Gan-

1) Idem, p. 511.
© -a 2) Leo: Argutian..., p. 111-114+

3) In revista „Kdrunk", p. 511-512,

4) Idem : p. 513.

5) Idem; p. 516.
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■asar au ■i decis s■ organizeze o insurec■iune, dar din cauza

unei tr■d■ri mi■carea a e■uat pricinuind noi m■celuri din

partea Khanului Ibrahim.

Abia în 1787 un regimentrus a venit în ajutorul Geor-

giei, la care s'au unit ■i prin■ii armeni, ■i astfel a fost b■-

tut■ crunt armata Khanului Ibrahim.
X

O■tirea rus■, îns■, deodat■, s'a desp■r■it de la frontul

persan, spre a merge împotriva Turcilor, iar prin■ii armeni,
îngrozi■i de r■zbunarea Per■ilor, au fost nevoi■i s■-■i caute

refugiu în Rusia.

*
a *

Una din încerc■rile cele mai însemnate ale arhiepis-
copului Argutian, este desigur aceea de a asigura Armeniei
autonomia sa sub protec■ia ruseasc■.

Astfel în 1789 se schimb■ dou■ proecte, între Argu-
tian ■i Lazarian de o parte, ■i Potemkin de alta '). Proectul

Armenilor compus din 18 articole este un fel de tratat

armeno.rus; se vorbe■te mai întâi despre leg■turile între

cele dou■ biserici; se admite apoi ■ederea în regatul ar-

menesc a unei armate ruse (art. 5); Armenia va pl■ti Ru-

siei o contribu■ie din minele ■■rii, ■i în timp de r■zboiu

cele dou■ ■■ri vor da ajutor reciproc; regele Armeniei se

va alege cu voin■a împ■r■tesei, se va mirui la Ecimiadzin,
a■ezându.se la Vaghar■apat, la Ani sau într'un alt ora■ al

regiunei Araratului; se va întemeia trei ordine cavalere■ti,
- a Corabiei lui Noe, a Sfântului Lumin■tor ■i Sfintei

Mahrana; culorile na■ionale vor fi ro■u, verde ■i albastru,
iar stema ■■rii un vultur cu un cap■t ■i doi lei ; urma■ii
vechilor principi se vor fi cunoscut ca neam princiar; sa-

tele vor fi posesiuni, iar nu oamenii servi; catolicosul se

va alege cu propunerea regelui armean; în sfâr■it se vor

încheia între cele dou■ ■■ri o conven■ie comercial■ ■i un

tratat de extr■dare.

Proectul rus, compus de 20 articole, statul armean îl

nume■te principat, ad■ogând totu■i ca pe capul s■u îl va

recunoa■te ca rege; prevede în Armenia pentru o perioad■

de 10 ani o armat■ rus■ de 6000 solda■i, acest num■r sc■-

zându.se în 4000 dup■ acest termen, apoi la 2000, retr■gân-

1) Pr. Gât Aghanian: Arhiva..., IV, p. 731.
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du-se complect dup■ 20 ani; Armenii vor pl■ti anual pentru
aceast■ armat■ 60000 tumani; armata armean■ ■i cet■■ile
■■rii vor fi sub comanda generalului rus; tributul anual al
Armenilor va fi 20 mâscali de aur, 3 cai ■i 2 berbeci; Ar-

menii în timp de r■zboiu vor da Rusiei 6000 solda■i; le-

g■turile biserice■ti, comerciale ■i pol tice vor fi libere re-

ciproc, cheltuielile solda■ilor vor fi acoperite din veniturile

■■rii ; împ■ratul german va fi arbitru în caz de litigiu.
Grigore Potemkin protectorul Armenilor, murind în

1791, toate aceste încerc■ri au fost întrerupte.
a

e w

O str■lucit■ înf■ptuire a lui Argutian o formeaz■

întemeierea în 1792 a ora■ului Grigoropol, înf■ptuire despre
care vom vorbi mai la vale.

Intre timp eunicul Aga Mahmud proclamându.se ■ah
al Persiei, a n■v■lit în 1795 spre nord, spre a pedepsi pe

regele Eracle al Georgiei ■i pe Melikii armeni, a intrat la

Tiflis, a organizat un m■cel groaznic, aducând cu el în

Persia 12000 copii armeni ■i 4000 georgieni.
Ecaterina îns■rcina atunci pe prin■ul Valerian Zubov,

fratele lui Platon Zubov, s■ intr■ în Persia ■i s■ pedep-
seasc■ pe ■ah.

În ucazul promulgat cu acest prilej Ecaterina preve-

dea reinstalarea regelui Eracle al Georgiei în ■ara sa, ■i
acordarea Melikilor armeni din Karabagha unei „pozi■ii de
atârnare de imperiul rus".

Armenii au luat parte ■i la acest r■sboiu în frunte
cu Arhiepiscopul Argutian.

■i gra■ie acestui concurs, Ru■ii cucerir■ una dup■ alta

ora■ele Derbend, Bacu, Cuba, ■amakh ■i ■u■a, cele dou■

dintâi cucerite pentru prima oar■ de Petru cel Mare ■i
retrocedate Per■ilor.

Moartea Ecaterinei, în 1796, a împiedicat ■i aceast■

invazie spulberând înc■ odat■ n■zuin■ele armene■ti.
Paul I (1796-1801) fiul ■i urma■ul Ecaterinei, v■zând

c■ simpa■ia c■tre Rusia cre■te mereu în rândul Armenilor,
■i c■ Armenii r■vnesc s■ scape de sub jugul persan a or-

ganizat totu■i în 1797 o nou■ invazie în districtul Karabagh
pe care la cucerit f■r■ a întâmpina vreo împotrivire.
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Spre a complecta notele biografice ale lui Argutian,
trebuie s■ fie amintit ■i amestecul s■u în luptele de succe-

siune pentru catolicosatul din Ecimiadzin.

Când, dup■ moartea catolicosului Luca (1780-1793)
urma s■ se fac■ o nou■ alegere, cei din Ecimiadzin se ferir■

de a alege pe arhiepiscopul Iosif Argutian, întru cât, acesta

fiind partizan al Ru■ilor, alegerea lui putea s■ creeze pentru
Ecimiadzin mari dificult■■i fa■■ de Persia, sub a c■rei st■-

pânire se afla la acea dat■ Ecimiadzinul, mai ales c■ rela-

iile dintre Ru■i ■i Per■i erau foarte încordate. Dar, la urm■,

tot arhiepiscopul Iosif fu ales ■i confirmat de Tar, catolicos

al tuturor Armenilor. Pentru prima oar■, Tarii atotputer-
nici interveneau efectiv în alegerea ■efului Bisericii Armene

prin confirmarealui Iosif *).
In vara anului 1800, arhiepiscopul Iosif pleac■ din St.

Petersburg spre a se duce la Ecimiadzin, dar, din nefericire,
muri în ziua de 9 Martie 1801, la Tiflis, in casele fratelui

s■u, principele Solomon, ducând cu el în mormânt multe

n■dejdi ■i n■zuin■i na■ionale.

VI.

La sfâr■itul notelor sale zilnice Arhiepiscopul Iosif

Argutian d■ ■i lista ctitoriilor sale ")
1779 Mai 26. - Am pus temeliile bisericii Sfta Cruce

din Moscova.
1780 Februarie 18. - Am pus temeliile bisericii Sfta

Ecaterina din Petersburg.
1781 Aprilie 4. - Am miruit biserica din lemn Sfta

Maria din Nahicevan.

1781 Aprilie 21. - Am sfin■it temeliile noului ora■

Nahicevan,
■

1781 Mai 1. - Am pus temeliile bisericii Sfta In■l■are
■i Sf. Nicolae din Nahicevan.

1782 Septembrie 15. - Am sfin■it Sfta Caterina din

Astrahan,
1783 Aprilie 23. - Am pus temeliile bisericii Sf. Ghe-

orghe din Nahicevan.

1) Arh, Husik Zohrabian : /sforia Bisericii Armene, 1934, Bucure■ti,
p. 63.

2) In revista „Kârunk", August 1863, p. 596-598,
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1783 Iunie 4. - Am pus temeliile bisericii Sf Toros
din Nahicevan.

1783 August 27. - Am sfin■it temeliile mân■stirei Sf.
Cruce din Nahicevan.

1783 Septembrie 10. - Am sfin■it temeliile bisericii Sf.
Lumin■tor din Nahicevan.

1788 Noembrie 12. - Am sfin■it biserica Sfta Inviere
din Astrahan.

1788 Noembrie 20. - Am sfin■it biserica Sfta Maria
din Gh■zlar.

1788 Noembrie 24, - Am sfin■it biserica Sf. Lumin■-
tor din Gh■zlar.

1788 Decembrie 17. - Am sfin■it biserica Sfta Maria
din Mazdok,

1788 August 12. - Am pus temeliile bisericii în piatr■
Sfta Maria din Nahicevan.

1788 August 13. - Am sfin■it biserica Sf. Garabed
din satul Nesvit.

1788 Noembrie 10.-Am transformatîn biseric■ moscheia

Aga Djamisi din Bender, oferit■ de Kneazul rus, dându-i

hramul Sf. Lumin■tor.

1790 Iulie 10.- Am pus temeliile bisericii Sfta Inviere

din Petersburg.
1792 Iulie 25, - Am sfin■it temeliile noului ora■ al

Armenilor Grigoropol.
In aceast■ list■ nu figureaz■ decât cele înf■ptuite pân■

în anul 1792.

VII

Hovsep Pondoian■într'un articol despre via■a ■i opera

lui Argutian, ne d■ urm■toarele note?):
„In 1787 Ru■ii erau în r■sboi cu Turcii. Pe Arhiepis-

copul l.au invitat la cartierul rusesc. ■i aici au adus în.
/

semnate servicii prin ■tiin■a sa ■i prin renumele de care

se bucura la cre■tinii din Moldova, Valahia ■i Basarabia.
Invitat de el mul■i din ace■tia au venit s■ locuiasc■ cu cas■

cu tot pe Nistru între micile râuri Ciorni ■i Cerni■a, unde

1) In revista „Kârunk", 1863, p. 293-294.



541

Arhiepiscopul Iosif cu porunca împ■r■tesei Caterina a

cl■dit un ora■ numindu-l Grigoropul dup■ numele lui Gri-

gore Lumin■torul.

„Armenii din Grigoropul au c■p■tat ■i ei, gra■ie lui

Iosif, drepturi mari, au înfiin■at tribunal ■i au c■p■tat
dreptul de a se administra prin legile ■i obiceiurile lor. Dela

vistieria împ■r■teasc■ i s'a dat 46.781 rub. 72 cop. pentru
cl■direa unei biserici ■i mân■stiri. Aceast■ sum■ era în

mâna Arhiepiscopului Iosif. S'a dat 10.000 rub. pe ter-

men de 10 ani spre a înfiin■a pr■v■lii, 15 000 rub. spre a

întemeia consistoria ■i casa eparhial■, 4000 rub. pentrutri-

bunal ■i s'a dat ca împrumut 2000 rub. pentru ghavakhane
■i b■i, S'a pus la dispozi■ia magistratului pe termen de 15

ani 25,000 rub. spre a cump■ra vite ■i yaraghi. S'a dat

împrumut 50.000 rub. pe termen de 10 ani pentru desvol-

tarea comer■ului. Pe locuitorii din Grigoropul i-au scutit

pe veci dela serviciul militar ■i de impozite basdo. Dar

doritorii puteau s■ fac■ armata. Afar■ de ace■tia locuitorii-

ora■ului au c■p■tat multe alte drepturi!).
„Împ■ratul Paul printr'un ucaz cu data de 1799 Apri-

lie 15 a gra■iat împrumutele date ■i anume cei 10.000 rub.

date pentru comer■, ■i 25.000 rub. date pentru vite ■i ia-

raghi. *),

VIII

Arhiepiscopul Iosif Argutian ne.a l■sat unele note

zilnice *), din care extragem câteva date ■i fapte caril■mu-

resc peripe■iile a■ez■rii în regiunea transnistrian■ a Ar-

menilor.
1789 Mai 20. - Cu alai mare am intrat la Nahicevan.

Ne.au rugat to■i ca s■ vizit■m în cartierul s■u general pe

Prin■, proteguitorul na■iunii noastre, care pornise atunci

împotriva Turcilor. C■u■anul ■i Akkermanul erau deja o-

cupate, iar marea cetate Bender era înconjurat■.
1789 August 21. - Am pornit dela Nahicevan împreun■

cu trei deputa■i, Martin ■ahinov, Hacob Giizeloglu ■i po-

rucik Boghos Spandov.

1) Sobranie aktov, I, p. 190.

2) Sobranie aktov,I, p. 127.

3) In revista „Kdrunk", 1863, p. 419-443.
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1789 Oct. 10. - Am sosit la Chi■in■u.
1789 Oct. 15. - Prin■ul a intrat la Chi■in■u.
1789 Oct. 20 - Prin■ul s'a dus împotriva Benderului.

1789 Noemb. 2. - Benderul s'a predat cu 8000 solda■i
ai s■i, dintre cari 3 Pa■i.

1789 Noemb. 3. - Vasile Stefanici Popov ne-a invitat

în numele prin■ului, la cartierul general.
1789 Noemb. 5. - Amsosit la cartierul general ■i am

fost primit cu onoruri.

1789 Noemb. 6. - Impreun■ cu Arhiepiscopul Ambrosie

■i cu ceilal■i duhovnici am întâmpinat în cetate pe prin■ul
înving■tor cu slujbe cuvenite.

1789 Noemb. 8. -- Prin■ul ne.a încredin■at în scris po-

porul [armean] spre p■storire, iar moscheia Aga-Djamisi
ne-a pus la dispozi■ie ca s■ o tranform■m în biseric■.

1789 Noemb. 9. - Moscheia numit■ Sultan-Djamisi au

sfin■it.o Ru■ii cu hramul Sf. Treime.

1789 Noemb. 10. - Am sfin■it moscheia Aga-Djamisi
cu o mare ceremonie, fa■■ fiind ■i arhiepiscopul Ambrosie.

Prin■ul s'a dus la Ia■i, iar noi am stat la Bender întru în-

grijire am■nun■it■ a nevoilor poporului nostru.

1789 Noembrie 30. - Am mers la Ia■i.
1789 Decembrie 29. - Am f■cut [în biserica armean■

din Ia■i] slujb■, în prezen■a arhiepiscopului Ambrosie ■i a

multor notabili.

1790 Ianuarie 6.- Ast■zi, Cr■ciunul armenesc, împre-
un■ cu prela■ii no■tri, am vizitat pe prin■ în palatul s■u,
■i am binecuvântat casa.

1790 Ianuarie 27. - M'am dus la Boto■ani, ■i de aici

la Suceava în visit■ pastoral■ în mijlocul credincio■ilor
no■tri. Am fost g■zduit la Nicolae Capri; comandantul

german (-austriac) venise ■i ella întâmpinarea noastr■ cu

solda■i, ■i a orânduit paz■ de onoare la poarta noastr■

în timpul ■ederei noastre la Suceava,
1790 Febr. 17. - Ne.am întors la Boto■ani, ■i am hi»

rotonisit pe Hovhannes Cerkez.
1790 Febr. 20. - M'am dus la Roman. La slujba reli-

gioas■ pe care am oficiat.o la biserica armean■ au fost de

fa■■ ■i notabilii moldavi ■i germani ( -austriaci), Hacik

M■sâroglu ■i rudele lui mi-au f■cut o bun■ primire.
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1790 Martie 3. - Când eram la Roman a venit ■tirea
mor■ii împ■ratului Iosif. Am f■cut slujb■ de parastas [în
biserica armean■] în prezen■a notabililor austriaci. Predica

pe care am ■inut.o am înmânat.o comisarului austriac care

a trimis-o la autorit■■ile din Cern■u■i. Slujba noastr■ a fost

descris■ în gazeta francez■.

1790 Martie 8. - Ne-am dus la Ia■i.
1790 Iunie 25. - Am plecat la Nahicevan, de acolo

întorcându-ne iar■■i la Suceava, Boto■ani ■i Ia■i.
1790 Augast 12. - Am venit dela Ia■i la Bender.

1790 August 29. - Vasele ruse■ti au nimicit în Marea

Neagr■ pe cele turce■ti. Am ■inut o predic■ ■i am prezen-

tat-o Prin■ului, împreun■ cu o cerere trimis■ de Armenii

din Astrahan cari ceruser■ unele privilegii.
1790 Sept. 20. - Am primit hârtie dela [Armenii din]

India, ■i am prezentat-o Prin■ului, care a dat ordin s■ se

redacteze privilegiile solicitate de noi.
1790 Sept. 30. - Am prezentat prin■ului o icoan■ a

Sf.lui Lumin■tor sfin■it de noi. In aceast■ zi Ru■ii au b■-

tut o■tirea turc■ din Ghopan, ■i au luat prizonier ipe Ab-

dullah Pa■a împreun■ cu mul■i Turci.
1790 Oct. 6. - Am prezentat Prin■ului cererea Arme-

nilor din Astrahan, în 12 puncte, pe care a binevoit s■ le

încuviin■eze. Am prezentat în aceast■ zi ■i genealogia noa-

str■ împreun■ cu certificatul dat de regele Eracle [al Geor-

giei] în aceast■ privin■■. A r■mas mul■umit de vechimea
familiei noastre. In aceast■ zi solda■ii [turci] au f■cut cru-

zimi la Chilia ■i au omorit trei preo■i armeni.
1790 Oct. 16. - Chilia a c■zut în mâna Ru■ilor.
1790 Oct. 19. - A fost adus la Bender un num■r de

35 prizonieri armeni dela Chilia. +

1790 Oct. 23. - Excelen■a sa m-a trimis pe mine la

Chilia pentru evacuarea Armenilor. A scris ■i lui general.
porucic Ivan Vasilici Kutivici recomandându.i ca s■ ne

ajute.
1790 Oct. 26. - Am sosit la Chilia. Am dat îngrijirea

necesar■ celor s■raci.

1790 Noembrie 2. - Am scos dela Chilia un num■r de
116 familii armene■ti (668 suflete) ■i ne am pornit în drum

spre Bender.
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1790 Decembrie 11. - Contele Alexandrovici Suvorov
a cucerit Ismailul. Au fost omori■i 21000 Turci ■i 8000 Turci

lua■i prizonieri. Solda■ii turci devastaser■ bisericile,armene,
omorând 60 Armeni ■i luând prizonieri pe al■ii, pe care

i-am sc■pat.
1790 Decembrie 13. - De■i bolnav, cu ordinul prin■ului

m'am dus la Ismail prin Hu■i.
1790 Decembrie 23. - Am intrat în ora■ul Ismail, dup■

12 zile dela luarea lui, ■i am g■sit poporul nostru într'o
mizerie cumplit■. Dup■ ce l-am ajutat cu cât am putut
m'am reîntors la Ia■i. Erau 322 case, iar num■rul suflete.
lor 1650.

1791 Ianuarie 6. - In ziua Cr■ciunului am adunatprin-
tre enoria■i armeni din Ia■i efecte ■i bani ca ajutor sinis-

tra■ilor din Ismail. Am scris ■i la Boto■ani, Suceava, Ro-
man ■i Ocna. Am trimis 30 copii la Nahicevan spre a forma
baza ■coalei noastre.

1791 Fenruarie 10. - Prin■ul s'a dus la Petersburg,
invitându.ne ■i pe noi dup■ el, spre a c■uta în capital■
solu■iunile tuturor nevoilor ale noastre.

r

1791 Februarie 13. - Am pornit spre Petersburg.
1791 Martie 8. - Am ajuns la Petersburg.
1791 Iulie 25. - Cu ordinul împ■r■tesei prin■ul s'a

reîntors la Ia■i pentru negocierea p■cii, misiunea noastr■

r■mânând astfel neabu■it■.
1791 Septembrie 2. - Dup■ ce am vizitat Nahicevanul

■i am dat instruc■iunile necesare pentru cl■dirile ora■ului,
am pornit spre Ia■i.

1791 Septembrie 11. - M'am întâlnit la Ia■i cu Kneazul

[rus]; fiind bolnav, a r■mas mul■umit de vizita noastr■.

A dat ordin ca s■ fie evacua■i Armenii din toate ora■e

■i trimi■i la Dub■sari. Lam rugat ca s■-mi îng■duie s■

fac mai întâi un raport în aceast■ privin■■. A dispus ca

s■ prezinte acest raport prin La■carov. L-am ■i prezentat,
dar fiind bolnav nu a putut s■ ordon■ cele necesare.

1791 Oct. - Au venit la Ia■i Reis-Effendi (ministru
de externe al Turcii), judec■torul armatei, etc., spre a ne-

gocia pace ■i au fost primi■i cu onoruri. Samuelov, Ripin
■i La■carov au fost desemna■i din partea prin■ului. Pe când

ace■tia începuser■ negocierile de pace ■i noi eram pe punc-
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1791 Oct. - Au venit la Ia■i Reis.Effendi (ministru
de externe al Turciei), judec■torul armatei, etc., spre a ne»

gocia pace ■i au fost primi■i cu onoruri. Samuelov, Ripin
■i La■carov au fost desemna■i din partea prin■ului. Pe când

ace■tia începuser■ negocierile de pace ■i noi eram pe punc-

tul de a trimite oameni, din porunca prin■ului■i cu ordinul

lui La■carov, în diferite ora■e, s'a agravat boala prin■ului.
1791 Noembrie 5. - A murit prin■ul, proteguitorul

nostru ; trupul s■u s'a trimis la mân■stirea Colia.
1791 Noembrie - Imp■r■teasa a trimis pe contele Ale-

xandru Andreici Bezborotki la Ia■i ca s■ înceap■ negocieri
de pace cu Turcii, iar a numit ca ■ef al o■tirii pe generalul
Mihail Vasilici Cahovski,- amândoi prieteni vechi cu noi.

Am solicitat bun■voin■a lor pentru trimiterea la Dub■sari
a popula■iei armene din Ismail, Chilia, Akkerman, C■u■ani
■i Bender ■i ajutorarea lor cu c■ru■e ■i alimente. S'a dat

încuviin■area cuvenit■ la cererea noastr■. Primer-Maior

■tefan Davidov, fiul preotului Sahak din Gheharkun,a fost

delegat de noi de a conduce poporul spre Dub■sari ■i a-l

instala, ceeace a ■i f■cut.
1791 Noembrie 22. - Am prezentat, spre a fi trimis■

împ■r■tesei, o jalb■, prin care rugasem ca s■ fie încuviin-

■at■ a■ezarea poporului nostru într'un ora■ înfiin■at lâng■

Dub■sari în numele Sflui Grigore Lumin■torul, d■ruirea

unui teren destul■tor, scutirea timp de 10 ani de oricefis-

calitate, împ■r■irea de alimente ■i locuin■e celor s■raci,
administrarea noului ora■ prin legile sale proprii, ■i alte

cereri ar■tate în 13 puncte; tot a■a o alt■ cerere, în 11

puncte, solicitând unele privilegii pentru Astrahan, Ghâzlar

■i Maztok. Cererile noastre au fost trimise de contele Ale-

xandru Andreici Bezborotki c■tre împ■r■teas■.
1791 Dec. 28. - S'a încheiat pace între Ru■i ■i Turci.

In aceia■i zi Arhimandritul Gavril a fost hirotonisit ca

episcop al Akkermanului ■i Benderului.

1792 Febr. 11. - Episcopul Gavril s'a numit mitropolit
al Moldovei; pentru aceasta ■i noi am contribuit mult.

1792 Febr. 15. - Contele a plecat la Petersburg, or-

donându-ne s■ a■tept■m la Ia■i r■spunsul împ■r■tesei.
1792 Martie 16. - Plecând din Ia■i am sosit la Dub■-

sari, dup■ o c■l■torie plin■ de greut■■i.
'

35
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1792 Martie 26. - Domnul Gubernator a venit la Du-

b■sari.

1792 Aprilie 1. - Domnul Gubernator Vasile Vasilici

Cahovski a primit ucazul împ■r■tesei, care ordona scoate-

rea din ■ara turceasc■ a poporului armean, alegerea unei

localit■■i în apropierea Dub■sarului, ■i zidirea unui ora■

în aceast■ localitate; am comunicat cele poruncite ■i po-

porului nostru, care a r■mas nemul■umit de mutarea sa din

Dub■sari.
1792 Aprilie 4 - Ziua Pa■tilor. Am f■cut 'slujb■ în

biserica orânduit■ provizoriu la Dub■sari. Erau de fa■■

generalul ■ef Mihail Vasilici, fratele s■u ■i gubernatorul
nostru Vasile Vasilici Cahovski, general maior Ivan Peto-

vici Gorici, ■i al■ii. Dup■ slujb■ am exprimat recuno■tin■a
noastr■. ■i totu■i poporul nostru nu este mul■umit de mu-

tarea sa într'un loc departe cu 2 ceasuri ■i 12 verste.

1792 Aprilie 5. - Am fost la fa■a locului împreun■ cu

notabilii no■tri ■i cu generalul ■i gubernatorul nostru.

1792 Aprilie 7. - Printr'o predic■ am sf■tuit poporul
s■ se conving■ de oportunitatea locului ales; gubernatorul
a întocmit planurile ora■ului ■i locului ce ne era destinat.

1792 Aprilie 17. - Gubernatorul a trimis împ■r■tesei
prin nepotul nostru Barsegh (Vasile) planurile ora■ului
proectat spre înalta încuviin■are.

1792 Mai 5. - Am desemnat satul cu nume Hovsepov.
Iosipov, - numele arhiepiscopului.

1792 Mai 30. - Am hirotonisit pe preotul Stepan al

Br■ilei, care este în momentul de fa■■ la Boto■ani.
1792 Iunie 8. - A venit arhiereul Ambrosie la Grigo-

-

ropol, unde a luat masa cu noi.

1792 Iunie 10. - Am binecuvântat satul Vasilov, în

numele fratelui meu prin■ul Barsegh (Vasile), sat unde lo-

cuesc Moldoveni ■i Asuki; pentru situa■iunea lor am dat

asigur■ri, ■i am orânduit felul de a ne servi.

1792 Iunie 10. - Imp■r■teasa a dat înalta sa încuviin-

■are pentru planurile noului ora■.
1792 Iulie 17. - Gubernatorul ne.a adus planurile pri-

mite ast■zi. Dela Dub■sari le.am adus la Grigoropol spre
a le ar■ta ■i poporului.

1792 I1lie 25. - Am binecuvântat locul ■i am binecu-
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vântat temeliile ora■ului nostru Grigoropol. Am binecuvân.

tat ■i pietrele fundamentale ale catedralei care se va pumi

Sfânta Caterina în numele împ■r■tesei.
1792 August 19, - Am luat jur■mântul poporului din

Grigoropol.
1792 Octombrie 8. - Am plecat din Grigoropol spre

Ecaterinoslav.
a

* *

Geograful armean P■r. Hugas Ingigian noteaz■ la în-

ceputul secolului trecut despre Grigoropol:
„E un ora■ armenesc nou cl■dit, pe malul Nistrului,

într'un hotar care începe dela valea Cernea, ajungând pân■

la Cerni■a. Este întemeiat la 25 Iulie 1792, printr'un decret

special al împ■r■tesei Ecaterina a Ru■ilor, adresat c■tre

Vasil Gahovski primarul ora■ului Ecaterinoslav al Arme-

nilor. Decretul pomenind; a) voin■a lui Grigore Potemkin

despre întemeierea ora■ului., armenesc Grigcropol,.într'un

loc situat între Valea Cernea ■i Valea Cerni■a, o înt■re■te
din nou ■i porunce■te s■ se aleag■ locul ora■ului în loca-

litatea pomenit■ ; b) porunce■te s■ se elaboreze planul ora.

■ului ■i s■ i se trimit■ ; c) porunce■te s■ se dea toate chel-

tuelile de întemeierea ora■ului dela vistieria statului;

d) porunce■te ca toate chestiunile ■i nevoile Armenilor s■

fie în■tiin■ate la Curte. Decretul mai nume■te pe Arhiepis-
copul Armenilor Iosif (Hovsep), ca ajutor, ca unul care a

mai ajutat la întemeierea altor ora■e.

„Cavalerul Vasile Gahovski luând decretul împ■r■tesc,
a desenat planul ora■ului, a■ezând în locurile potrivite bi-

serici, ■coli, tribunali, hanuri, pr■v■lii, etc.; iar sediul epis-
copal V'a a■ezat în centrul ora■ului, ■i în jurul lui o pia■■

mare de târg, iar în pia■a din fa■a sediului episcopal a

desemnatlocul catedralei, cu hramul Sftei Fecioare Eca.

terina. Acest plan l-a trimis apoi Imp■r■tesei prin fratele

arhiepiscopului Iosif. Dându.i încuvin■area sa, Imp■r■teasa
a poruncit executarea lui întocmai. Sosind înalt■ porunc■

în mâna numitului primar în ziua Sftului Apostol Tadeu

■i a Sfântei Fecioare Sanduht, a în■tiin■at pe arhiepisco-
pul Iosif ■i popula■ia armean■ în aceast■ privin■■, cari au

pus temeliile ora■ului în ziua de 25 Iulie 1792. Ceremo-
niile întemeierei sunt descrise într'o bro■ur■ tip■rit■ la
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20 Noembrie 1792 la Nahicevan sub titlul de „Poaria
Miluirei"*)

In rândul s■u P■r. Minas P■ji■kian■ scrie :

„Ora■ nou nu prea departe de Balta ■i de Ra■cov,
lâng■ râule■ul Ceorna, dup■ numele c■ruia întregul ■inut
se chema alt■ dat■ Ceorna. Ora■ul s'a construit la 25 Iulie

1792 cu ordinul împ■r■tesei Ecaterina, ■i s'a numit Gri-

goropol dup■ numele prin■ului supraveghetor ?).
Sunt trei biserici armene. Prima este catedrala din

lemn cu hramul Sf. Ecaterina, spa■ioas■ dar simpl■, cl■-

dit■ în mijlocul pie■ii; guvernul a acordat o sum■ pentru
recl■direa ei în piatr■. A doua este biserica Sf. Grigore
Lumin■torul. A treia este Sfta Cruce care s'a cl■dit în

zilele noastre, în piatr■ dar f■r■ stil, pe lâng■ consistoria,
unde este ■i ■coala armeneasc■ într'o cl■dire simpl■. Aici

am g■sit o piatr■ de mormânt în marmor■, adus■din Ismail,

apar■inând lui Asfadurfiul lui Safar, decedatla 10 Iulie 1721.

„În aceste biserici am v■zut o „Via■■ de sfin■i" scris

pe pergament, o „Evanghelie" din pergament scris■ pentru

regele armean Hetum [din Armeno-Cilicia}, un „Ceaslov",
etc. Am v■zut deasemenea un memorial din Lwow din

anul 1630 scris în limba tatar■ în casa nobilului notabil

Bogdan Ivanici Satov, care ne.a g■zduit câteva zile cu

mari onoruri.

„Acesta este ora■ armenesc, ■i majoritatea locuitori-

lor sunt Armeni veni■i din Ismail, din Chilia, din C■u■ani,
■i din Ra■cov. Restul locuitorilor sunt Ru■i ■i Moldoveni

Alt■ dat■ erau aici 900 familii armene■ti, dar mul■i nefiind

obi■nui■i cu climatul locului au murit. Ast■zi nu sunt de-

cât 350 familii armene■ti, cari au tribunalul lor special cu

cinci judec■tori, cari decid toate procesele ale na■iunei.

Principalii judec■tori î■i numesc burgumistri ■i au doi raf.

mani, dintre cari unul ■ade la poli■ia, ■i celelalt la tribunal.

Ace■tia judec■ pe popor, adun■ d■rile ora■ulvi, primarul
c■ruia este numit de guvern. La tribunal am g■sit un cod

armenesc, canoanele c■ruia sunt luate în marea lor majo-

1) P■r. Hugas Ingigian: Geografia celor patru p■r■i ale lumii, partea
II, vol, VI, 1802, Vene■ia, p. 256-257.

2) Numirea ora■ului, dup■ cum am v■zut, o explic■ altfel înte-

meietorul.
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ritate din Biblia. Dar el fiind nedestul■tor, acum s'a adop-
tat codul rusesc.

„În tribunal am vazut stema imperial■ aurit■ asupra

unei cutii splendid■, con■inând ucazul împ■r■tesc, dat Ar-

menilor de ■arul Pavel în 1799, prin care acord■ Armenilor

diferite privilegii ■i un p■mânt de 30 000 de desetin■ pentru

agricultur■, o desetin■ fiind 240 pa■i patra■i. Luându se

apoi jum■tatea s'a dat Germanilor. lat■ textul decretului:

„Noi prin mila lui Dumnezeu Paul I împ■rat ■i st■-

pânitor al tuturor Ru■ilor... celor mai credincio■i ai legii
cre■tine, Armenilor din ora■ul Grigoropol, atot milostivul

nostru cuvânt împ■r■tesc, pentru to■i ■i despre toate:

a) S■ nu se cear■ dela ei bani pentru _
cl■direa locu-

in■elor ■i pr■v■liilor, pentru afaceri ■i nego■...
b) S■ se dea 8041 ruble pentru cl■dirile s■racilor, ■i

pentru cl■direa mân■stirei ■i a catedralei.

c) S■ se dea pentru Armeni p■mânturi 30.000 de des-
tin■ dup■ daclatul (decret) din 12 Oct. 1794, ad■ogându.se
înc■ 30.000 ■i 400 de desetin■ pân■la râul Da■lic.

d) S■ se preg■teasc■ stema ora■ului dup■ pomenitul
decret.

e) Prin decretele noastre din 4 Ianuarie ■i 19 Aprilie
1799 reconfirmându.se drepturile lor s■ conduc■ în mod

larg în imperiul nostru cultul lor dup■ legea cre■tin■, s■

se construiasc■ mân■stiri, biserici, clopotni■e, neavând alt■

jurisdic■ie decât aceia a patriarhului armean din Ecimiad-

zin, Hucas, ■i a vicarului... [iar] pentru judecarea persoa-

nelor duhovnice ■i mirene din Astrahan se confirm■ cons

sistoria duhovniceasc■ armean■, sub pre■edin■ia unui arhi-

mandrit, ■i având ca judec■tori trei protopopi; doi secre-

tari, unul pentru acei din partea armeneasc■ care ■tie
limba armean■, iar celelalt pentru cei din partea ruseasc■

cari ■tiu mai mult limba rus■ decât cea armenasc■; doi scrii-

tori pentru coresponden■■; sub administra■ia acestei con-

sistorie s■ fie puse toate bisericile armene ■i parohienii
lor:

f) S■ fie pentru Armeni judec■toria special■, urmând
ca judec■torii, secretarii, scriitori s■ fie ale■i de poporullor.

'

g) Scutim pe ei din toate d■rile ■i sarcinele, unde
vorfi.
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k) S■ fac■ comer■în modliber atât pe mare cât pe uscat...

i) Dispunem c■ to■i mini■tri s■ apere pe ei.

Dat la 26 Octombrie 1799 Pavel Graf Rasdapcin !),
Nuintr■ în cadrul acestui articol descrierea am■nun-

■it■ a vie■ii armene■ti în acest ■inut.
Trebue s■ semnal■m îns■ c■ Armenii au pierdut cu

încetul însemn■tatea lor.
Intr'o statistic■ publicat■ în 1863 de c■tre Eparhia

armean■ din Nahicevan ■i Basarabia Armenii din Grigo-
ropol sunt însemna■i în num■r de 858").

Preotul Hacob Surenian într'un articol publicat în

1865, scrie despre Grigoropol:
„Are trei biserici, dou■ fiind ale Armenilor, ■i 2685

locuitori sau 585 de familii, dintre cari Armenii sunt în

num■r de 180 familii sau 800 suflete. Armenii au ■i ■coala
lor na■ional■, unde frecventeaz■ ■i copiii Moldovenilor;
de aceea limba armean■ a r■mas acolo înapoi, de■i era

necesar■, deoarece Armenii din localitate vorbesc turce■te.

„Repozatul catolicos Iosef (Hovsep) Arghutian■, adu-
sese aici dela [smail ■i Ra■cov 800 familii armene■ti, ■i
apei sunt adunate aici alte familii dela Chilia ■i Cau■ani,
constituindu.se într'o comunitate. El a fost Ctitorul ora■ului
pe care l'a încredin■at obl■duirii Sfântului Grigore Lumi-

n■torul, cu hramul c■ruia a cl■dit biserica cea mare, ■i cu

numele c■ruia ora■ul s'a numit Grigoropol, cu încuvin■area
guvernului (rus)")),

orbind despre drepturile armene■ti preotul Surenian■

relateaz■:

„Armenii au tribunalul lor, iar din cauza neglijen■e
■i s■r■ciei lor au pierdut multe [din drepturile lor).

N'a r■mas în mâna lor decât 18.400 desetine, p■mânt
■i p■dure. O parte din aceste p■mânturi au trecut în mâna

Moldovenilor. Primul judec■tor al tribunalului este tot

Moldovean. Astfel dup■ desfin■area legilor armene, s'a

desfiin■at ■i limba armean■. ■i aceasta era prea firesc;
dac■ limba este pierdut■ în ora■, cum putea ea s■ mai

r■mâie în tribunal").

1) P■r. M. P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 184-186.

2) Hovhannes Ter Abrahamian: /storia Crimeiei, 1865, p. 105,

3) In revista , Masia■ Aghavni", 1865, Teodosia, p. 269.
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X
La Dub■sari.
Armenii sunt semnala■i, dup■ cum am v■zut, mai întâi

la Dubasar.
Citim în notele unui c■l■tor:

„Le Dubassar, que les Tartares appellent Tombassar,
est une petite Province des Etats du Khan, située dans

V'angle que forme le fleuve Niester avec les limites de Po-

logne; il y a les deux gros boargs de Dubassar, qui ont

donné leur nom ■ la contrée : le bourg de Balta, dont la

moitié appartient aux Polonais est environ quarantevillages.
Cette Province est habitée par des Arméniens et des Mol-

daves; elle est commandée par un Hatman on Gouverneur

chrétien, nommée par le Khan; c'est ordinairement un Ar-

ménien on un Grec. Ce prince lui donne H'investiture

de ce gouvernement, moyennant une somme qu'il paie
annuellement au trésor"!).

La Balta.
E un frumos ora■ comercial în apropierea râului Bug,

care fiind la hotarul Poloniai ■i al Rusiei, este potrivit
comer■ului. Alt■dat■ erau aici aproape 30 familii armene■ti,
cari au zidit o frumoas■ biseric■ de piatr■ ■i o locuin■■

gentru paroh, unde ■ade el ■i pân■ ast■zi ■i p■store■te pe

credincio■ii poloni, deoarece nu mai sunt Armeni decât în

satele din apropiere ?). *

La Odesa.

Prezen■a Armenilor în Odesa dateaz■ dela înfiin■area
ora■ului în 1803, când un num■r de Armeni a venit aici
dela Grigoropol.

P■r. P■j■■kian■ care a vizitat în 1820 Odesa, scrie :

„Armenii locuiesc în partea sudic■ a ora■ului, fiind

mai mult de 30 familii, muta■i dela Grigoropol ; nu a bise-

ric■, iar slujbele le fac în case particulare ?)."
Armenii din Odesa erau în num■r de 628 în 1863 dup■

o statistic■ întocmit■ în acest an de c■tre Eparhia Ar-
mean■ din Nahicevan ■i Basarabia *).

H. DJ. SIRUNI

1). Ch. de Peyssonel: Traité sur le commerce de la Mer Noire,
Paris, 1787,

2) Preotul Surenian■: foc. cif; p. 270.

3) P■r. M. P■j■■kian■ : C■l■torie:..., p. 183.

4) P■r. P■j■■kian■: C■l■torie ..,p. 223 - 4,



PE MARGINEA JUBILEULUI
■COALELI ARMENE

La 25 Mai 1942, s'a s■rb■torit în Capital■ jubileul de

125 ani ai ■coalei armene.

■coala armean■ din Bucure■ti a luat fiin■■ chiar în

primii ani din secolul trecut.

Primul care ajut■ ■coala armean■ din Bucure■ti este

vestitul bog■ta■ ■i diplomat armean, Manuc Bei Mirzaian■.
In testamentul pe.care l.a f■cut Manucla 19 Iulie

1815, testament unde sunt enumerate toate mo■iile ■i ce-

lelalte averi ale renumitului bog■ta■, este prev■zut■ ■i o

danie pentru ■coala armean■: „Dispun ca în locul casei

de lâng■ biseric■ s■ fie cl■dit■ o frumoas■ ■coal■; atât

cl■direa ■coalei cât ■i curtea s■ se construiasc■ din c■r■»

mid■, cheltuindu se pentru aceasta pân■ la 25.000 pia■tri;
în aceast■ ■coal■ 30 copii armeni s■raci s■ înve■e în mod

gratuit, în dou■ limbi, una armean■ ■i cealalt■ limba ■■rii;
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s■lariile celor doi dasc■li ai acestei ■coli s■ se dea din ve-

niturile mo■iilor mele pomenite mai sus" |),
Testamentul de unde am extras pasagiul de mai sus

este scris la Bra■ov, dup■ ce Manuc, c■utat de Turci, a

fost nevoit s■ p■r■seasc■ ■ara, unde nu a mai revenit.

Nu ■tim exact dac■ s'a executat sau nu paragraful
citat din testament. ■tim numai c■ în timpul cl■direi ■coa-

lei din Bucure■ti, la 13 Mai 1817 Manuc era la Hânce■ti,
unde a ■i murit peste pu■in, la 21 Iunie 1817, comitetul de

ini■iativ■ ■i de conducere al zidirei ■coalei fiind prezidat
de reprezentantul s■u din Bucure■ti, Asfadur.

Astfel numele lui Manuc a r■mas ■i dup■ moartea sa

ca binef■c■torul cel mai de seam■ al ■coalei. In arhivele

vechi ale ■coalei am g■sit textul unei rug■ciuni, pe care

elevii erau datori s■ o pronun■e zilnic pe la 1840, rug■-
ciune unde imediat dup■ pomenirea lui Gheorghe Dimitrie
Bibescu Vod■, se pomenea „marele prin■ Manuc Bei, r■-

posatul binef■c■tor al ■coalei" *).
Se vede c■ ajutorul orânduit de Manuc Bei, l.au a

cordat ■i urma■ii s■i. Unul din biografii lui_Manuc Bei

vorbind despre Hovhannes Murad Manuc, fiul s■u (1810-
1893), spune c■ el d■ ajutorul s■u b■nesc la ■coalele din

Odesa, Chi■in■u, Hânce■ti, Bucure■ti, etc. °).
Printre acei care au sprijinit ■coala a fost ■i  Hacig

(Hristofor) Lazarev (1799.1871), general în armata rus■,
care era în ■ar■ în timpul ocupa■iei ruse■ti.

Era fiul lui Hovaghim (Ioachim) Lazarev, fondatorul
vestitului Institut armean Lazarian din Moscova ■i era

c■s■torit cu Ecaterina, fiica lui Manuc Bei.

In rug■ciunea despre care am mai pomenit, este a.

mintit ■i el, ca unul care a ajutat în mod generos la în-

fiin■area ■coalei ■i a sprijinit prop■■irea sa.

In ce prive■te Asfadur, acela care a luat ini■iativa de

înfiin■are la 1817 a ■coalei, era, cum am spus, reprezen-

1) Testamentul lui Manuc, dup■ o copie legalizat■, în posesia
noastr■.

2) H. Dj. Siruni: Armenii în România, cap. VIII, ■coalele arme-

no■ti, în revista „Hairenik", Boston 1929, Nr. 2, pag. 141-142.

3) Revista „Paros", 1373, caet II, p. 33.
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tantul din Bucure■ti al lui Manuc Bei. Nu ■tim îns■ pre-

cis care din cei doi amici ai s■i cu numele Asfadur era

acel pomenit în actul întemeierii ■coalei.
Maiîntâi era Hagi Manciuc Bogdan (Asfadur) Bui-

cliu, n■scut la 1760, comerciant ■i industria■ de seam■, cu-

noscut pe amândou■ malurile Dun■rii, mai

-
mult sub nu-

mele lui oriental de Hagi Manciuc. Acesta, pe lâng■ in-

dustria m■t■s■riei, mo■tenit■ dela p■rin■i ■i c■reia îi d■du

o mare desvoltare în Rumelia, ajunsese s■-■i creeze o situ-

a■ie important■ în comer■ul interna■ional, sub ocrotirea

guvernului austriac de care atârna ca supus. !)

„... Prin în■eleptele sale chibzuin■e, el r■mase pân■ la

sfâr■it destul de înt■rit pentru a putea, în mai multe rân-

duri, a împrumuta Visteria ■■rii, la nevoile ei, cu sume

relativ însemnate. Reputat pentru corectitudinea cu care

î■i conducea interesele, Bogdan Buicliu cu demnitatea ■i
integritatea caracterului s■u, se men■inu toat■ via■a pre-

tutindeni la în■l■imea unei situa■ii demne de invidiat".

Era tat■l fra■ilor M■g■rdici ■i Iacob Buiucliu.
Mai este pomenit Bogdan Avedov sau Asvadur A-

vedian, cumnatul lui Manuc Bei, care dup■ moartea a-

cestuia, între anii 1817-1820, a condus treburile familiei

Beiului. S'au iscat îns■ mai multe neîn■elegeri. Ere ■i el

foarte bogat. Avea propriet■■i întinse la Baimaclia ■i Ta-

raclia în jude■ul Cahul. Era cel mai influent Armean în

Basarabia contemporan■.").
Printre ceilal■i ini■iatori ai înfiin■■rei ■coalei sunt a-

minti■i:

Hacig Hovsepian, Hagi Krikor Anu■ian, Krikor Biu-

clian, Boghos Tavitian ■i Apcar Agemian, to■i frunta■ii de

atunci ai Comunit■■ii . Armene din Bucure■ti.

■coala este întemeiat■ la 13-25 Mai 1817, dup■ cum

ne relateaz■ urm■torul act de întemeiere p■strat în Biblic-
teca Central■ Armean■ din Capital■:

1) Biografia lui Grigore M. Buiucliu, publicat■ de-Academia Ro-

mân■. 1914, p. 23-24,

2) Gh. Bezviconi : „Manuc Bei", 1938, p. 53.
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ACTUL INTEMEIERII,

„Preaîn■eleptul p■rinte al tuturora Pavel spune în

prima sa epistol■ c■tre Corinteni, c■: „dac■

:
binevestesc

n'am cuvânt de laud■, c■ci neap■rata trebuin■■ îmi ■ine
de aproape s■ binevestesc". De oarece este dela firea oa-

menilor s■ doreasc■ binele spre ai ajunge: Dar prin ce

mijloace vor s■ ajung■ dorin■elor lor, nu gândesc la aceasta.

■i dac■ o gândesc r■mân mu■iîn aceast■ privin■■, deoarece

dorin■a lor se spulber■. Dar acel care crede în adev■ratul

Dumnezeu care este creatorul celor vizibile ■i invizibile,
sau în adev■rul cuvântului dumnezeesc, aceluia va fi bine

■i vor avea gloria vecinic■. Aceast■ glorie dorit■ nu se

cap■t■ decât prin geniu ■i ■tiin■■. Aceasta m■rturise■te ■i
admirabilul Solomon în cartea sa de în■elepciune spunând
c■ prin geniu ■i ■tiin■■ vei c■p■ta fericire ■i c■ acei care

s'au purtat astfel au trimis prietenia lor c■tre Dumnezeu

■i ei au ajuns la bun■tatea suprem■ Dumnezeu, care este

bun■tatea bun■t■■ilor. De aceia ■i noi suntem datori s■ ne

trudim întru c■p■tarea geniului, deoarece prin el str■luce■te
adev■rata credin■■, religiositate cea dreapt■ ■i cultul ne-

gre■it.
„■i iat■ c■ am v■zut cu ochii deschi■i cum alte popoare

cre■tine au ■colile lor, unde înva■■ sfintele scrieri, atât tes-

tamentul cel vechiu cât ■i cel nou, riturile ■i ceremoniile

biserice■ti ■i astfel nu mai r■mân ignoran■i. De aceia v■-

zând ■i noi sfor■■rile lor, am dorit cu o mare pasiune ■i
cu o cald■ dragoste s■ c■p■t■m acea bun■tate nepre■uit■.
pe care v'am ar■tat. Deoarece marele poet al nostru ■ifi-

losoful preaîn■elept David, scrie în interpretarea sa de

Periarmenias, c■ opera unui om genial nimice■te obiceiurile
rele ■i creaz■ cele bune.

„De aceia ■i noi, poporul armeaa din Bucure■ti de

ritul lui Lumin■tor, într'o pornire unanim■, având cu noi

pe prea cumintele Aga Asfadur, reprezentantul Excelen■ei
Sale Manuc Bei ■i inspira■i fiind de Sfântul Dub, ne-am

propus, întru prop■■irea sfintei noastre biserici ■i spre lu-

minarea min■ilor copiilor ei, ca s■ cl■dim o ■coal■ în ora■ul
nostru, ■i s■ ne aducem un dasc■l din Constantinopol
pentru aceste ■coli. De aceea am crezut necesar: alegerea
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unui administrator pentru ■coala ce se va cl■di ■i pentru
toate chestiunile privitoare la ea, în persoana preaînv■■a-
tului Aga Asfadur, care va fi capul ■i supraveghetorul a-

cestei opere suflete■ti ■i va îndruma toate activit■■ile, având

ca urma■i ■i înso■itori ■ase persoane cumin■i, ale c■ror

nume sunt: Hacig Hovsepian, Stepan Altunian, Hagi Krikor

Anu■ian, Krikor Buiuclian, Boghos Tavitian ■i Apcar Age-
mian; prin urmare trebue s■ recunoa■tem pe ei ca ale■ii
no■tri tuturora; tot ce execut■ ei, bun sau r■u, va fi ac-

ceptabil ■i pentru noi ■i pentru cei cu noi; numai ca s■

ne rug■m din toat■ inima ■i dintr'o mare dorin■■ pe atot-

str■lucitorul Creator Dumnezeu, pe distribuitorul tuturor

bun■t■■ilor, ca s■ îndeplineasc■ un ceas mai înainte aceast■

noastr■ oper■ pl■cut■ Lui, ■i prin urmare s■-i acorde te.

meinicie ■i. prop■■ire întreag■, iar nou■, celor de ritul lui

Lumin■tor, via■a ■i dragoste ■i solidaritate în tot cursul

vie■ii noastre, ■i mor■ilor no■tri odihn■ ■i raiul; toate afa.

cerile privitoare atât la ■coala cât ■i la biserica s■ fie în-

drumate de dân■ii, f■r■ împ■rtenire ■i cu o adev■rat■ ju-
decat■ ; în aceste afaceri s■ nu se fac■ imixtiuni de nimeni

afar■ de ei.

a) To■i duhovnicii, atât preo■ii cât ■i diaconii ■i cân-

t■re■ii s■ îndeplineasc■ func■iunea lor în mod impecabil,
ascultând într'o parte ■i pe dasc■lul cel mare c■ruia revine

îndrumarea ■i dirijarea copiilor ■i fixarea func■iunei fie-

c■ruia din ei în biseric■.

c) In aceast■ ■coal■ va fi o judecat■ dreapt■, adic■ o

singur■ atitudine în privin■a celor s■raci ■i boga■i, - în

aceast■ ■coal■ nu va fi deosebire între copiii celor s■raci

■i ai celor boga■i, una fiind obl■duirea ce revine amândo-

ura: tot a■a s■ fie ■i în biseric■; orice orânduire în ce

prive■te atât suirea (lor) pe altar cât ■i vreo citire s■ fie

cu rând toate acestea depinzând din ordinul dasc■luluieel

mare; p■rin■ii copiilor n'au nici un drept s■ domine atât

asupra copiilor lor cât ■i asupra dasc■lului; orice abatere
îi atrage ■i o blam■ mare.

d) Nimeni s■ nu intre în ■coal■, f■r■ a fi înso■it de

institutori ; fie bogat, fie s■rac, copilul nu se va primi în

■coal■ decât cu ordinul institutorilor ■i dup■ folosirea sa

el va da cheltuelile ■coalei; ■i dac■ din cauza sgârcen'e,
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va vorbi felurite, cuvântul aceluia nu va fi acceptabil pentru

noi, cei mul■i.
e) Cheltuelile acestei ■coale va fi cu obolul credin-

cio■ilor ■i to■i agen■ii (probabil încasatori) vor îngriji, cu

dragoste ■i voin■■.
In primul rând se vor acoperi cele destinate pentru

sfintele scaune; s■ nu se împotriveasc■ cei cari aud.

In al doilea rând, cele trei cutii de mil■ ale Sfântului

■tefan s■ se plimbe în biseric■ ■i la pr■v■lii; venitul ce-

tirilor lui Daniel ■i Sfântului ■tefan, veniturile colindelor

de Cr■ciun ■i de Pa■te, veniturile nun■ilor, una 12 pia■tri
■i alta 90 pia■tri, venitul tainei mirului, venitul botezului

20 parale, venitul înmormânt■rilor una 20 pia■tri ■i alta

90 pia■tri, venitul sfe■nicilor ■i crucilor pe care le duc

deceda■ilor, venitul sfintelor moa■te, din care jum■tate
apar■ine de drept preo■ilor, iar restul se adaog■ la veni.

turiie ■coalei noui cl■dite ; acei care ascult■ ■i accept■ toate

aceste r■splate, lor s■ o primeasc■ de la Domnul Dumne.

zeu ■i s■ se împodobeasc■ cu bun■tate ve■nic■, fie spiri-
tual■, fie trupeasc■, ■i cu toate familiile lor s■ fie bine-

cuvântate în aceast■ via■■.
Toate cele scrise s'au f■cut cu încuvin■area noastr■,

a subsemna■ilor. S'a scris în anul 1817 Mai 13, în ziua

Rusaliilor la Bucure■ti:

Hacig Hovsepian Boghos Tavitian

Hovhannes Vartanian Hagi Hovhanes Sahak
Krikor Buiuclian■ Hagi Garabed Bagdasarian
Hagi Krikor Buiuclian■ Ipecgi Sahag
Nazaretian Hagi Kevork Unanian Hagi Babic

Hagi Hovsep Dogramagi Melchiset fiul lui Arakel
'

Ipecgi Kalust Epitrop Aslan Bagdasar
Arutiun fiul lui Ergan Agop_Nazaretian Hagi Garated

Hagi Apraham Hagi Navasart Hacig Hagi Nahabedian

Hugas, servitor Boiagi Sahag
Tavitian Stepan Margos Bedrosian

Ago■an Agop Hagi Kevork Tomasian

Altân Mogo■ Hagi Tatos Esaian

Apkar Agemian Garabed Eranosian

Hagi Babic Hacig ■ahumian
Gerabed Ovanesian Ohanes, staroste
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Stepan Hagi .Altunian Hagi Garabed/Anu■

Anu■ian Hagi Kirkor Hagi Ovanes Bazargikli
Protopopul Mardiros

Preotul Hovhannes:
Preotul Agop
Preotul Aristakes
Preotul Kirkor

Arhimandritul Mardiros, Reprezentând Sfintia Sa Patriarhul

(aprobat) 1 lanuarie 1838

Eu, Episcopul Stepannos, trimisul Scaunului Suprem
din Ecimiadzin ■i Vicarul Sfin■iei Sale Catolicos, v■zând

aceast■ bun■ orânduire, am sigilat.o cu sigiliul meu. Dcem-

nul Nostru lisus s■ o înt■reasc■.
Eu, Arhiepiscopul Kevork, prelat al acestui binecu-

vântat ora■ Bucure■ti, ■i al întregei Moldove, v■zând re.

gulamentul de fa■■ în privin■a înfiin■■rei ■coalei, l-am în.

t■rit din nou cu; voin■a domnilor epitropi ■i altora ■i lam
semnat ■isigilat.

1844. Martie 2

a

w w

Primul înv■■■tor despre care ■tim este un „pedagog",
titlu care îi d■ el singur într'o scrisoare cu data de 15

Februarie 1820, - cu nume Gaspar. De fel din cartierul

HaskGi din Constantinopol, Gaspar f■cuse studiile sale
mai întâi la Brusa, lâng■ Episcopul armean de aici, apoi
la Ortak&i la vestitul înv■■at de atunci, Krikor Pe■timal-
gian, instruindu-se în materie literar■ ■i în ■tiin■e.

Este demn de amintit c■ în anul 1833, din ini■iativa
lui M■g■rdici Hacikof, se întemeiaz■ la Bucure■ti o socie-

tate sub numele de „Ser Anun Hisusi" (Iubirea în numele
lui Iisus), având ca scop principal de a strânge fonduri

spre a ajuta biserica ■i a cump■ra cu banii aduna■i imobile
.creind astfel venituri pentru biseric■ ■i ■coal■. Actul co.

memorativ încheiat la 29 Martie 1864 ■i p■strat azi la
Biblioteca Armean■, spune c■ dup■ o sârguin■■ de 30 ani,
Societatea a izbutit s■ construiasc■ ■i s■ înregistreze pe
numele bisericei o cas■ ■i dou■ pr■v■lii.

Intre anii 1846-1847 ■coala din Bucure■ti o g■sim
"într'o stare de prosperitate. In registrele ■colare ale acestor
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ani sunt pomeni■i patru dasc■li: Kevork, Qhanes, Anpacum-
■i Stepan.

In anul 1847 se deschide la Bucure■ti ■i- o ■coal■ de fete.

Pe la mijlocul secolului trecut comunitatea armeneasc■

avu o nou■ cl■dire de ■coal■, datorit■ unui bog■ta■ armean

din Constantinopol, Varteres Amira Misakian. dup■ numele

c■ruia s'a numit ■coala Misakian.

In Biblioteca Armean■ este p■strat condacul patriar-
cului Madteos din Constantinopol cu data de 1848 August
10, c■tre Societatea Araratian din Bucure■ti, felicitând-o

pentru sfor■■rile ei în folosul ■coalei ■i pentru prop■■irea
■coalei Misakian de sub îngrijirea sa.

In 1848 este invitat de la Constantinopol un nou in-

stitutor cu nume Daniel. Sosit print'o scrisoare de reco-

manda■ie a patriarhului armean, el d■ ■coalei un v■dit

impuls. Sunt invita■i tot odat■ profesori pentru francez■

■i german■.
In inscrip■iunile din anul 1858 g■sim pe Krikor, ca

profesor de limba armean■, iar pe R■dulescu ■i Walter

pentru român■ ■i german■.
[n 1861 sunt pomeni■i Kevork pentru armean■ ■i Po-

pescu pentru român■.

In 1869 ■coala este condus■ de preotul Harutunian.

Num■rul elevilor este 41.

In 1870 g■sim la conducerea ■coalei pe Kevork Mes-

tugean, care r■mâne pân■ la 1884 ca conduc■tor, având la

început ca ajutori pe Constant Sarkisian (hirotonisit apoi
preot), Grigore Andreescu ■i cei doi preo■i ai bisericei, la

1879 pe Maruke Agopian ■i Didina Badescu, iar la 1881

pe Gr. Lascu. Num■rul elevilor este sc■zut atunci la 31.

La 1884 este invitat M■g■rdici A■gian cu so■ia sa,

având ca ajutor pe dasc■lul bisericei Mihran Gerahian.
La 1888 ■coala este condus■ de un înv■■■tor român.

Negre■eanu, fiind ajutat de Constant Sarkisian ■i Hovha.
nnes Bibergian, ultimul ca profesor de limba armean■.

■coala avea atunci 56 elevi. Negre■eanu r■mâne pân■ la

1904, având ca ajutori între anii 1803-1897 pe Elena De-

metrescu, Hovhannes Bibergian, Pr. Harutiun Andreasian,
când num■rulelevilor era 32, între 1897-1903 pe Budi■-
teanu, Hovhannes Bibergian ■i Pr. Harutiun Andreasian.
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La 1903-1904 nu r■mân decât Bibergian ■i un De-

metrescu ; este enorm redus num■rul elevilor, din care

cauz■ ■coala se închide la sfâr■itul anului ■colar, ■i nu se

redeschide decât dup■ 2 ani, la 1906, din ini■iativa unui

comitet, cu 41 elevi; este chemat la conducerea ■coalei Ha-

zaros Gârnikian, care o conduce pân■. la 1912,

In anul ■colar 1912-1913 ■coala este condus■ de
scriitor■l Vârtanes Papazian, invitat dela Constantinopol,
iar în. anul urm■tor de so■ii Liparit ■i Anahit Avetisian.

La declararea r■sboiului ■coala avea 93 elevi, fiind
condus■ de Pr. Hevond Mikaelian.

■coala se deschide în anul 1919, sub conducerea lui

V. Mestugean.
8. DJ. SIRUNI



CUVINTE

-
DEB-DREPTATE

PENTRU ARMENI

Un glas izolat al presei cotidiane a ridicat nu de mult
o nedreapt■ dojan■ împotriva Armenilor din România, în-

f■■i■ându.i drept elemente de acaparare economic■.,

Zicem nedreapt■ c■ci, - admi■ând c■ au existat rare

excep■ii, - ele nu pot determina o regul■ general■ ■i nici

îndrept■■i oprobiul aruncat peste o lume care a îndeplinit
aici dealungul veacurilor o binecuvântat■ misiune.

Adev■rul e c■ Armenii nu s'au introdus ca beneficiari
de ultim■ or■ în via■a noastr■ economic■ci c■, dimpotriv■,
lor le datorim întemeerea clasei de mijloc ■i asigurarea ul-

terioarei ei desvolt■ri.

In special în Moldova unde Armenii î■i au cea mai

îndep■rtat■ existen■■, aceste sunt lucruri îndeob■te cunos-

cute. S■ admitem c■ Neculai Su■u nu ar avea dreptate în

ale sale „Notions statistiques" când afirm■ c■ Armeniis'ar

afla aici înc■ din veacul al XI-lea, când au bejenit de pe

urma invaziei Per■ilor. Dar nu se va putea nega prezen■a
lor dup■ 1375. C■ci la aceast■ dat■ ei au roit peste tot, nu

numaila noi, alunga■i fiind de invazia sângeroas■ a emirului

Egiptului, ■aban, care le subjugase Patria.

Dela aceast■ dat■ înainte, nu mai sunt teorii ci docu-

mente palpabile care ne stau la îndemân■. Astfel, inscrip■ia

36



562

dela biserica armeneasc■ din Ia■i ne arat■ c■ ea a fost ter.

minat■ la 1395, iar una din Evangheliile acestei biserici,
scris■ înc■ dela 1351 în ora■ul Cafa, din Crimeea, a fost

d■ruit■ sfântului l■ca■, în 1451, dup■ cum precizeaz■ N. A.

Bogdan în cunoscuta sa monografie a ora■ului Ia■i.
Nue oare elocvent■ aceast■ potrivire? In momentul

când la poalele umbroase ale Carpa■ilor, se z■mislea exis-

ten■a Bogdaniei, dincolo de apele r■svr■tite ale Pontului

Euxin, era r■bojit■ Evanghelia care, un veac mai târziu,
avea s■ fie adus■ de un bogat negu■■tor în urbea Ia■ului-
Ora■ul nu era înc■ cetate de scaun. El fiin■a numai ca unul

din principalele popasuri de pe marea arter■ comercial■

care lega cetatea genovez■, Cafa, cu Lembergul. Intre a-

ceste dou■ centre, se f■cea înc■ de pe atunci un schimb

activ ■i sus■inut cu m■rfurile Levantului ■i cele ale Apu-
sului. Dar, drumurile erau b■tute mai ales de Armeni. In

Cafa ei erau de mult foarte puternici, ora■ul fiind vecin cu

ba■tinile lor, iar în LwW&Ww îi g■sim bucurându-se de privi.
legii înc■ de pe la 1375. Având un spirit foarte ascu■it ■i
inventiv în lumea afacerilor, ei au cutezat toate riscurile

c■l■toriilor nesigure ■i au alimentat în trecerea lor cerin■ele
modeste ale vie■ii locale care începea deabea s■ se înfiripe.

La început negustori ambulan■i, cu timpul ei se fixeaz■

la marginea sau la r■scrucile h■l■duirii lor. Pe m■sur■ ce

Statul moldovenesc lua un caracter de permanen■■■i-i spo-

reau nevoile economice, popasurile de alt■ dat■ au devenit
centre puternice. Cet■■ile de pe Nistru, apoi Gala■i, Foc■ani,
Ia■i, Roman, Boto■ani ■i Suceava, sunt populate de ele-

mente tot mai numeroase armene■ti. De aici, coloniile lor

au roit ■i în Muntenia unde.i g■sim pe la sfâr■itul veacului XV,
De atunci ■i pân■ ast■zi, Armenii ■i-au desvoltat ac-

tivitatea, evident m■noas■ pentru ei, dar nu mai pu■in ■i
pentru interesele generale ale Principatelor dun■rene. Ros-
turile lor s'au devotat patriei de adop■iune. Nu au fost

vântur■tori de lume ca al■ii. Nu au c■rat aiurea bunurile

agonisite aici. S'au aclimatizat suflete■te ■i s'au confundat
cu n■zuin■ele ■■rii pe care au slujit.o cu lealitate ■i devo-
tament. Pe ici, colo câte un conflict local repede domolit
sau persisten■a vreunei vorbe de dub, au fost singurele
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semne de nemul■umire ivite în decursul a ■ase lungi veacuri

de convie■uire.
[n schimb câte servicii nu ne-au adus ■i cât■ pre■uire

nu li s'a dat. In hrisoavele domne■ti din Suceava, înc■ din

veacul XV-lea, pe vremea lui Bogdan II-lea ■i a lui Petru

Aaron, figureaz■ ■oltuzii breslei lor din acest ora■. Iar le-

g■turile lor cu scaunul domnesc merg câteodat■ pân■ acolo

încât ele au dat ■■rii chiar voevozi ■i de cea mai bun■,
calitate cum a fost Ioan Vod■ cel Cumplit n■scut dintr'o

armeanc■ ■i din ■tef■ni■■-Vod■, nepotul de fiu al lui ■te-
fan cel Mare.

S■n■toasele tradi■ii ale începuturilor, au fost conti-

nuate de urma■i. Ace■tia au putut s■-■i p■streze biserica,
obiceiurile, sau limba. Dar niciodat■ deosebirile n'au mers

a■a de departe încât s■ se ridice împotriva cugetului ■i
sentimentului ■■rii. Ba dimpotriv■, la r■u ■i la bine, ei au

stat al■turi de Români. Au ap■rat glia amenin■at■ ■i i'au

fertilizat rodul când primejdia a trecut. An de an, veac

de veac, ei au trudit al■turi de trudele noastre ■i n'au

lipsit dela nici un comandament moral pân■ în actualitate,

pân■ la România de ast■zi, la întemeerea c■reia au adus,
deasemenea, pre■ioasa lor contribu■ie. C■ci nu s'au m■r-

ginit s■-■i vad■ de rosturile lor egoiste ca mo■ieri, arenda■i,
negustori sau industria■i, ci au luat parte activ■ la trebu-

rile publice, ocupând locuri de seam■ în magistratur■,. ba-

rouri, administra■ie ■i politic■, unde au dat dovad■ de

iscusin■■, pricepere ■i de perfect■ onestitate.

Noi, ca na■ionali■ti, nu putem uita c■ am avut în

Armeni un sprijin efectiv, antiiudaismul lor fiind tot atât

de categoric ca ■i al nostru. Dup■ cum nici România Ma-

re■alului Antonescu întemeeat■ pe luptele ■i jertfele na-

■ionalist, nu poate nega str■lucitele dovezi de devotament

■i serviciile reale oferite de Armeni, ■■rii. Credin■ele ■i
sentimentele mari nu au nevoe s■ fie r■spl■tite. Dar nici

nu pot fi l■sa■i prad■ acuza■iilor nedrepte.
Lealitatea Armenilor fa■■ de statul na■ional, este che-

z■■ia desvolt■rii armonice a raporturilor noastre viitoare

■i a unei fructuase colabor■ri în rezolvarea nenum■ratelor

probleme economice ce vor surveni dup■ r■zboi.

e
a. a. cuza



IZVOARE ARMENE■TI DESPRE ROMANI

O INSEMNARE DESPRE RAZBOIUL
CRIMERI 1853-1856

Domnul H. Dj. Siruni îmi pune la di■pozitie un ma-

nuscris armean!), cu câteva însemn■ri române■tiîn cirilic■,
al c■ror cuprins dorea s■-l ■tie. Este un manuscris de format
mic (13 X 10 cm.), cu leg■tur■ în pânz■ stricat■, cuprin-
zând însemn■ri armene■ti din 1848-1853 (156 pagini nume-

rotate, 4 foi armene■ti nenumerotate, 8 foi un Tripetnic, 2

foi albe, 15 foi notele despre r■zboiul din Crimeea ■i alte

17 foi albe, toate nenumerotate ; pe ultima pagin■ iar■■i o

însemnare armean■).
Tripetnicul este o copie dup■ a 11 edi■ie din 1843, f■-

cut■ la rândul s■u dup■ o traducere din limba francez■

din 1743, f■r■ a se face men■iune dac■ a fost tip■rit ■i
atunci. Intrucât nu ne sunt cunoscute aceste edi■ii, d■m

aici prima pagin■ a copiei noastre:

„Tripetnicul cel mare pentru toate semnele ce se fac

la om, cum b■taia ochiului, buzelor ■i în scurt de toate

mi■c■rile trupului omenesc ce sânt date dela natur■.

1. Manuscrisul apar■ine Bibliotecei Centrale Armene din Capital■ ■i

con■ine diferite rug■ciuni în limba armean■ adunate în 1848 cu mânalui

Krikor Sarksian■ din Bra■ov (p. 1-156). Urmeaz■ apoi 9 pagini unde

sunt relatate în armane■te evenimentele politice dintre-1848-1853.
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„Care mai întâi s'au fost t■lm■cit 'din limba fran■ez■

în cea român■ la anul 1743 de un iubitor în limba sa ca s■

o aib■ ■i al s■u neam, care s'au ■i tip■rit ■i s'au mai în=

dreptat la toate acum a unsprezece oar■ tip■rit■ în anul

1843* |);
Insemn■rile asupra mersului r■zboiului, f■cute de un

Moldovean, nu sunt altceva decât o succint■ dare de seam■

asupra evenimentelor, pe care le l■s■m s■ urmeze în în-

tregime.
„Anul 1853 au fost un an din veacul al 19-lea care au

rupt ■i au dizrobit lan■ul la multe popoare, ear■ mai vârtos

starea cre■tinilor de orice confesie - s'au îmbun■t■■it cu

.totul. Be■ii cre■tini din Imperiul Turciei dela cucerirea Con-

stantinopoliei prin Mohamed 2.lea la 1453, dup■ un jug
ap■s■tor în curs de 400 ani au ajuns supt împ■r■■ia lui

Abdul Medgida r■sufla. Biserica lui Hs. dup■ o lung■ lupt■
cu mahomedanismul au triumfat ■i numele lui Is. Hs. au

început a se sl■vi cu toat■ libertatea, dar cum cu mare

vârsare de sânge. ■i dac■ vrei s■ ■tii, o, cetitoriule, ascult■.

„În pomenitul an 1856 pe la începutul lunii Feurvarie

se pr■v■li din Petersburg ca un fulger prin■ul Mencicof
în Constantinopol cu o deplin■ împuternicire din partea
împ■ratului rusesc Nicolaiu I-iu Pavlovici c■tr■ divanul■i

Împ■r■■ia turceasc■, cu oare■care cereri asupra locurilor

sfinte ■i îmbun■t■■irea st■rii cre■tinilor din Turcia. Pe

lâng■ aceste ■i împlinirea tractatelor încheete de mai înainte

în privin■a ■■rilor Valahia ■i Moldova ■i altele. Ins■ do-

rin■a ■i ■elul Rusiei nu era acesta, ci sguduire ■i suruparea

cu totul a Imp■r■■iei turce■ti ■i a ■erilor sale, voind a le

aduce supt schiptrul rosian ■i prin aceasta împlinind testa-

mentullui Petru cel Mare, a se a■eza pe tronul vizantin

■i de acolo a pune piciorul pe toat■ Europa ■i a domni

peste R■s■rit ■i Apus.
„Ins■ D.nu, care. ■tie toate ■i pov■■ue■te dup■ placul

s■u soarta oamenilor ■i a na■iilor, au descoperit acest se-

cret rosian prin ambasadorulbritanic, Lord Seimeur "). ■i

1) Bibliografia româneasc■ veche cunoa■te cel mai vechi Tripetnic
cel dela Ia■i 1791, r1so-român (II, p. 344); un al doilea, la un Calendar
din Bucure■ti 1823 (III, p. 406) ■i altul la un Calendar din Ia■i 1830, scos

„din limba elineasc■, 1743° (III, p. 681). Edi■ia copiat■ aici, din 1843, nu

e cunoscut■(cf. ibid., p. 407).
2) Hamilton Seymour,
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prin aceast■ descoperire a aduce în leg■tur■ de alian■■ pe

puterile europene. La sosirea acelui Mencicof în cetatea

lui Constandin, puterile europene au ■i fost încuno■tin■ate
de c■tre Poarta Otoman■ ■i ambasadorii lor îndat■ au c■-

p■tat instruc■ii a lucra în favorul Por■ii. Ei se adunar■

la conferin■■ ■i reu■ir■ dela Poart■ a da cre■tinilor toate

acele cerute de Rosia, îns■ supt garan■ia puterilor Europei
asemine se del■tur■ ■i protec■ia asupra Prin■ipatelor dun■-

rene venind supt garan■ia întregei Europe,
„În timpul cât ■inu r■zboiul prin condei, se preg■teau

■i tunurile, s■biile ■i baionetele ; Rosia au început a.■i con-

centra o■tirile la Prut. Fran■a, Anglia unindu-se au mi■cat
Elotele lor la care se al■turar■ ■i Sardinia. Turcia-■i chiam■

feciorii la arme, Egiptul f■g■duie■te ajutorul s■u, guver-

natorii provinciilor mohamedane voesc a ajuta pe ■ahul
lor cu o■tire ■i bani; Seihul-islam provoac■ credincio■ii
lui Mohamed la arme: pretutindine vuetul armelor r■sun■

de preg■tire. Mencicof v■zând c■ nu.■i ajunge scopul, ba

înc■ s■ pretinde dela Rusia oare■care condi■ie, p■r■si Cos-

tantinopolul r■dicând toat■ ambasada ruseasc■ de acolo-

ear■ pe supu■i l■sându.i supt protec■ia internun■iului
austriac.

„Când, la 20 Iuniu al acestui an, trupele ruse■ti tre

cur■ Prutul ■i cuprinser■ Moldova ■i Volahia ■i s■ ar■tar■

la Dun■re, la ivirea lor, Principii domnitori ai acestor ■eri

Grigorie Ghica ■i Dimitrie Stirbei, p■r■sir■ tronurile lor

■i s■ duser■ la Viena, iar■ în locul lor, Rusia numi de

pre■edinte al divanurilor Volabia ■i Moldova pe feldmare-

■alul prin■ Osteinsac■n !) ■i suptpre■edinte pe baron de

Budberg; aist din urm■ ocup■ Ea■ii, ear■ celelalt Bucu-

re■tii; armadia sta supt general comando al prin■ilui Mi-

hail Gorceacof.

„Totodat■ ■i Turcii supt comanda lui Omer Pa■a,

cuprinser■ Dobrogea ■i s■ ar■tar■ la Dun■ri; cuprinse

■ermul drept al acestui fluviu ■i s■ înt■rir■ la Calafat. La

întrebarea Turciei f■cut■ c■tr■ Rosia c■ cu ce drept ea

au c■lcat în p■mântul Prin■ipatelor de supt. suzeranitatea

Por■ii, i se r■spunse c■ le va ■■ni ocupate de Rusia pân■

1. Osten-Sacken.
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când Porta va face satisfac■ie ■i va îndestula pe Rusia.

In aceste timpuri flotele Angliei supt lord Raglan ■i fran-

■eze supt mare■alul Sent Arno !), trecur■ Bosforul ■i se

ar■tar■ pe Marea Neagr■. Aceste flote anglo-fran■eze erau

spre ajuta pre Turci în contra Rusiei, c■reia ei ■i decla-

rar■ r■zboiu; din care pân■ acum era r■zboi numai ruso-

turcesc, iar■ acum se prochem■ r■zboiu ruso-european.

Statele Europei s■ scular■ la dreptul R■s■ritului ca s■ nu

peard■ pe a lor dela Apus; numai Austria ■i Prusia r■ma-

ser■ neutre.

„Unele state mici, precum Grecia ■i Serbia, s■ p■rea
a favoriza pe Rusia, dar Grecia s■ ■inu în fr■u de c■tr■

Anglo-Fran■ezi, ear■ Serbia de c■tr■ Austria.

„De■i Rosia cerc■ a înrola voluntari în Principate,
dar neg■sind inimile de partida ei, le l■s■ în pace ■i s■

l■s■ de acest plan. In aceste momente critice ce s■ p■re
a însp■imânta pe oameni, deodat■ s■ lini■ti, c■ci earna ce

urmar■ nu l■s■ armadiile a.■i juca rolul lor decât numai

pe r■pele Dun■rii urmau oare■care h■r■i în avanposturile
ruso-turce■ti.

„Dup■ aceast■ intrar■ anul 1854. Acesta avu ceva

mai însemn■tor ; acesta fu un an de sânge c■ci b■t■liile

între Turci ■i Ru■i ce urmar■ la Calafat, la Cetate, la

Olteni■a, costiser■ mult sânge omenesc.

„Când puterile apusani în unire pornir■ o puternic■

flot■ pe Marea Baltic■ c■tr■ Nord, asupra cet■■ilor de pe

aceast■ Mare a Ru■ilor, supt comanda lui Napiir ?), vesti-

tul amiral anglez, care mergând în sus c■tr■ Nord, supuse

Sfeaburgul ■i alte cet■■i ■i puse Cron■tatul rusesc în stare

de ap■rare. In aceste vreme, vrând ■i Rusia a da ce mai

de pe urm■ lovitur■ Turciei, arunc■ do■ poduri pe Dun■re

■i trecur■ 30 de mii de Ru■i, supt Liders *), asupra Silistrei,
luar■ Tulcea, Saccea!), ■i M■cinul ■i înaintar■ pân■ la

Cernavoda ; totodat■ veni ■i Paschevici, cuceritorul Unga-
riei, numit Erevanschi, care la ivire lui, nimene nu mai

zice c■ acesta n'a supune Turcia. Dar norocu nu l'a favo-

1, St. Arnaud.

2. Napier.
3. Liiders.

4. Isaccea,
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rat, c■ci aici nu are pe Unguri de vr■jma■ nici pe Gur-

ghei '), comandantul Ungurilor, ca s■-l cumperi cu bani, ce

aici are aface cu oameni deprin■i la arme'■i dis■iplina■i, c■

nu era numai Turci ci era Anglezi ■i Fran■ezi.
„Intre aceste Ru■ii începur■ asaltul asupra Silistrii

dar perdur■ mul■i oameni, ba îns■ s■ retras■r■ cu mare

ru■ine înapoi. Pe când tunurile vueau asupra Silistrei ■i
o■tirile ale ambelor împ■r■■ii î■i desv■leau eroizmullor,

p■■i Austria la mijloc cu oare■care propuneri de pace,f■-
când cunoscut Rosiei ■i puterilor europene a se aduna la

Viana spre a tracta de pace. R■zboiul curge neîntrerupt;

împuternici■ii puterilor Europei s■ adunar■ la conferin■■

■i în curs de trii s■pt■mâni, dup■ multe desbateri, nu s■

putur■ încheia pacea, la cari se hot■r■ ca armele s■ hot■—

rasc■.

„Prinurmare congresul s■ desf■cu ; armele luar■ or.

dine a se lupta ■i Austria aliindu-se cu Turcia, s■ termin■

ca Ru■ii s■ de■erte T■rile Române■ti ■i s■ se ocupe

de c■tr■ Austriaci. C■nd c■ sfâr■itul lui Avgust nu mai

r■mas■ nici un soldat rus prin Moldova ■i Volahia, îndat■

■i p■■ir■ trupele austriace în p■mântul despoit de Ru■i,
supt comanda feldmar■ai contele Coronini ■i se ocup■

amândoe Prin■ipatele. Flotele anglo.fran■eze cu o putere de

1600 tunuri ■i vro 80 de mii de trupe, 25 de mii de Turci,
15 mii Piemontezi p■■ir■ la Cr■m.

„Aceasi■ urie■■ putere are a d■r■ma testamentullui

Petru cel Mare, supt zidurile Sevastopolului ■i cu ea ■i
dorin■a Rosiei de a domni peste R■s■rit ■i Apus. Flota

fran■ez■ supt mar■alul Sent Arno?), englez■ admiralul
Dundos o pov■■uia Turcia, erau supt ordinele lui Omer

Pa■a ear■ Sardinii subt generalul La Marmora, care ajun-
gând la Crâm, debarcar■ la Balaclava ■i de aici s■ înce-

pur■ lupte neîntrerupte între Ru■i ■i alia■i, precum b■t■lia

dela Balaclava, Incherman ■i Cernaea, dovedesc vitejia ar-

melor fran■eze.
„Împ■ratul Nicolae, prev■zând cum s'au încurcatlu.

crurile ■i c■ nu.■ ajuns■ scopul, muri l■sând de chironom

tronului pe fiul s■u Alexandru al. 2.le. Geniul p■rintelui

1. Gorgey.
2. St. Arnaud.
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s■ n■scu ■i în fiiu, pentru care urmar■ r■zboiul înainte.

Pe când trupele aliate înaintau spre Cr■m, Mencicof luar■

toate m■surile de ap■rare. Cet■■ile Odesa, Nicolaef ■i

altele, fur■ atacate de c■tr■ alia■i, dar ■■lul r■zboiului era

asupra Sevastopoliiei. Aceast■ cetate grozav■ o ap■ra la

150 de mii de Ru■i!). Când alia■ii o g■s■r■ ■i o înconjurar■
despre Mare, focul s■ începur■ asupra ei; Ru■ii o ap■rau
din toate puterile. Aice c■zur■ mul■i oameni îns■mna■i ■i
mul■imi Englezi, Fran■ezi, Sardini, Turci ■i Ru■i. Aice c■zu

■i Mar■alul Sent Arno?*), c■ruia Fran■a trimes■ în locu-i

pe mar■alul Pelisie*). Acest erou fran■ez luând comanda

întregei armate aliate, s'au pus cu toate puterile asupra

Sevastopolie ■i, dup■ un curs de un an ■i o zi, cu o mare

perdire de oameni, c■zu acea cetate uria■■ cu toate teriile

■i porturile în mânile alia■ilor ■i Ru■ii s'au tras în■untrul

■erii. Dup■ acea au mai urmat luarea Cherciului ■i altor

locuri cu mari magazinuri de pâne, viti ■i amuni■ie care

cuprinser■ alia■ii. Earna din 1855, pus■ stavil■ du■m■niilor
■i trupelor lini■te. Earna aceasta deder■ prilej diploma■iei
a s■ mai gândi la pace, îns■ preg■tirile de r■zboi ■i pentru
anul 1856 urma din toate p■r■ile. Dup■ toate aceste crunte

b■t■lii ■i v■rsare de sânge, norocul nu favoriza pe nici o

parte. Austria ca ceea ce.■ juca rolul de mijlocitoare a p■cii
e■i la mijloc cu cel mai de pe urm■ ultimat cu condi■ii, ce-

rând dela Rosia darea unei p■r■i din Basarabia a o întrupa
la Moldova, Sevastopolul s■ nu se maicl■deasc■, cor■biile

de r■zboi s■ fie m■rginit, ■i mai în colo puncturile proto-

colui conferin■ii dela Viena. Aceste puncte cerute de Au-

stria prin contele Esterbazi*) ■i sprijinite de Prusia în 24

Ianuarie 1856, le isc■li Alexandru al 2-lea împ■ratul rusesc

■i se primi de puterile apusene spre care se hot■r■ a s■

aduna congresul dela Paris. Ce Rusia ■i determin■a tri-

mite pe contele Orlof, Turcia pe Mehmed Amin Ali Pa■a,

Anglia pe lordul Clarendon, Austria pe graful ■aven-

1, Cifra oficial■ e 50.000; cî. Ch. Seignobos, Histoire politique de

4'Europe contemporaine, ed. VII, Paris 1931, vol, II, p. 1117. S. Platonov,

Histoire de la Russie, Paris 1929, p.901, d■ îns■ numai la Alma 30 060 Ru■i.
2. St. Arnaud.

3. Pélissier.

4) Esterb■zy.
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■tain!), Prusia pe contele de Mantaifel *), Sardinia pe Vil--
lamarina.

„Ace■ti ■as■ b■rba■i, împreun■ cu al■i.■as■ secundan■i,
s■adunar■ Is Paris supt pre■eden■a grafulul Valevschi"),
ministrul Trebilor de Afar■ a Fran■ie, ■i dup■ multe des-

bateri, închear■ acel glorios tractat în 30 Mart 1856, în-.

t■rindu-se ■i de suveranii lor, d■dur■ Europei pacea. Con-

gresul se desf■cu, trupele aliate c■p■tar■ ordine a de■erta
Cr■mul, ■i toate s'au lini■tit. Fa■a lumii s'au schimbat, nu-

mai Tara Româneasc■ ■i Moldova mai r■mas■ ocupate
de Austriaci pân■ când comisia îns■rcinat■ cu regularea
acestor ■eri va pune fundament unei no■ rânduele ■i a■e-

z■mânturi. Aceast■ comisie e rânduft■ din partea puteri-
lor contractante ■i garantuitoare a Principatelor. Turcia

intr■ de aici înainte în dreptul echilibrului european. In

cursul acestor timpuri ■i împrejur■ri, în anul 1855 s■ f■-
cur■ a doa espozi■ie de manufacturi. la Paris ■i începutul
telegrafului electric prin Moldova".

Credem c■ astfel de compozitii circulau destul de
mult la noi în ■ar■ ■i au un interes deosebit pentru cu-

noa■terea atmosferei generale în care tr■iam. Punctulprin-
cipal, observat înc■ de atunci ■i care se men■ine ■i azi, e

ar■tat precis ■i de copistul sau alc■tuitorul nostru anonim:

Rusia vrea s■ se întind■ deopotriv■ peste R■s■rit ■i peste

Apus. Toate interesele ascunse ale diploma■iei apusene nu

conteaz■.în ochii lui cât aceast■ primejdie demn■ de

remarcat. ■i este cineva care le cunoa■te totu■i, c■ci ■tie
toate numele persoanelor care au luat parte la evenimente

■i cunoa■te ■i fapte de culise, cum este raportul de tr■dare

prin bani între generalul rus Pa■chievici ■i generalul ungur

Gérgey. Nu e nici o onoare pentru cel dintâi c■ a câ■tigat
victoria prin tr■darea celui de al doilea.

Este înc■ un document al sim■imintelor române■ti de

acum 90 de ani.

A. SACERDOTEANU

1. Buol von Schawenstein,
2. Theodor von Manteuifel.

3. Alexandre Walewski.



UN CANTEC ROMANESC
IN TARGUL KHARASU

DIN CRMEBEA

Am dat la iveal■ în decursul ultimilor ani unele din

izvoare armene■ti privitoare la ■ara româneasc■ ■i la po-

porul român. .

Mai sunt desigur ■i alte multe izvoare armene■ti cari

constituesc un material destul de bogat pentru istoriografia
româneasc■ ■i unele din ele aduc chiar o pre■ioas■ contri-

bu■ie pentru teza româneasc■ în ce prive■te vechimea ■i

permanen■a elementului valah în ■■rile române.

Cercetând recent unele din aceste izvoare pentru o

lucrare care este în preg■tire, „Istoria Armenilor din Cri-

meea* - am cules ■i unele note intreresante despre pre-

zen■a elementului românesc în Crimeea, ■i printre acestea

despre un cântec românesc semnalat la Kharasubazar.

S■ d■m mai întâi câteva note despre aceast■localitate..

a

% se

Vestitul c■l■tor armean, P■r. Minas P■j■■kian, autor

mai multor lucr■ri istorice, a f■cut la începutul secolului

trecut o c■l■torie de studiu în ■■rile din Estul Europei
unde tr■iesc Armenii în num■r, ■i a tip■rit în anul 1830,
la Vene■ia, într'o lucrare con■tiin■ioas■, datele ■i notele

culese din diferitele ■■ri, - Polonia, România, Crimeea ■i
Georgia. Lucrarea eruditului mechitarist constitue un izvor

pre■ios nu numai în ce prive■te trecutul elementului arme-

nesc, ci ■i despre localit■■ile unde tr■iau ei.

Trecând, de exemplu, prin Bucure■ti, c■l■torul noteaz■

între altele:



B
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„In Bucure■ti sunt 50 mii locuitori; ora■ul este îm-

p■r■it în 67 mahalale. Toate casele au curtea lor ■i în

marea lor majoritate sunt construite din lemn, deoarece

piatra rar se g■se■te, iar str■zile sunt pavate ca lemn.
Prin ora■ trece râul Dâmbovi■a, de unde iese aur amestecat

cu nisip, care este venitul Domni■ei. Din gura mul■imei
mereu am auzit strofa: „Dâmbovi■a ap■ dulce cine bee nu

se duce" fsic).
C■l■torul trecând prin Suceava noteaz■!):
„Este grandioas■ vechea biseric■ a Moldovenilor

construit■ în anul 1500, cu hramul Sf. Gheorghe, dup■

cum am v■zut în inscrip■ia pus■ asupra por■ii. Inaintea
altarului am v■zut într'un cosciug înv■lit cu argint întregul
trup Sfântului Ioan din Trapizunt, acelui martir care pentru
legea cre■tin■ disputând ■i învingând pe Evrei, ace■tia l'a

tr■dat în mâna celor de alt■ lege - musulmanilor,- cari

luându l l'a torturat cu mai multe chinuri, apoi legându-l
la coada unui cal V'au plimbat prin stânci, pân■ ce a "dat

sfâr■itul. Acolo s'au ar■tat multe minuni, dup■ cum se poves.

te■te. Dup■ ce a dat sfâr■itul calul a r■mas acolo nemi■cat
pân■ ce n'a venit porunc■ de a.l îngropa acolo. Ducele
Sucevei auzind toate acestea a solicitat trupul lui dela Pa■a
din Akkerman, ■i aducându-l a pus în biseric■ cu un alai

grandios. Iar dup■ ce Le■ii au luet Suceava, a transportat

trupul Sfântului la Julkva. Iar dup■ 50 de ani locuitorii

din aceast■ localitate rugând pe împ■ratul Iosif Pau -îna-

poiat în locul s■u, unde frecventeaz■ mul■i pelerini".
P■rintele P■j■■kian consacreaz■ o bun■ parte a lucr■rii

sale descrierii Crimeiei ,atât în ce prive■te datele geografice
■i istorice ale ■inutului, cât ■i trecutul elementului arme.

nesc pe aceste meleaguri, insistând, deci, asupra localit■-

■ilor unde Armenii erau în num■r în trecut, ■i în primul
rând asupra ora■elor Caffa (Teodosia), Sorgat (Vechea
Crimée), Sudagh (Soldaia), Balâclava (Simbolon), Akmesgid
(Simforopol), Bahceserai (Calamita), Gézlev (Eupatoria),
Orcapu (Perecop), Armianski-Bazar (Târgul Armenesc) ■i
Kharasu.

„Kharasu, adic■ ap■ neagr■, numit ■i Kharabazar, adic■

târg negru, este un ora■ populat, spune autorul, ■i un

1. P■j■■kian■: C■l■torie..., p. 190-191.
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vestit târg cl■dit în mijlocul peninsulei, unde se adun■

T■tarii ■i cre■tinii din toate p■r■ile spre a cump■ra ■i a

vinde, mai cu seam■ în zilele de Luni, când se ■ine un

mare târg în partea nordic■ a ora■ului, într'o pia■■ întins■,
care se nume■te ■orbazar. Situa■ia ora■ului este cam jcas■,
înconjurat■ de mun■i. Casele populare sunt neînsemnate,
dar acele ale notabililor m■re■e. Ora■ul este vestit prin
bazarul s■u unde este mul■imea pr■v■liilor de comercian■i
■i de me■te■ugari. Acolo mai sunt hanuri mari pentru stre-

ini. Nu mai pomenim de târgul de alimente ■i fructe unde

se g■se■te tot ce este necesar or■■enilor ■i s■tenilor. Sunt

multe fabrici ale t■b■carilor, s■punarilor ■i de luminari.

„Dincolo de râul Kharasu este ora■ul propriu zis, cu

nenum■ratele sale cl■diri de locuin■e, hanuri ■i bazaruri,

dintre cari este vestit marele han Ta■khan, care se înai■■

ca o fort■rea■■ în mijlocul marelui bazar în gura celor

patru str■zi principale ■i înconjurat cu ziduri, unde se v■d

bateriile ■i g■urile r■zboaielor cu du■mani. Intr'o inscrip■ie
este pomenit■ ■i data construc■iei, care cade în anul 1065.

„ Moscheia cea mare, Khangeami, cl■dit■ de Mengli Khan,
se g■se■te în partea r■s■ritean■ a ora■ului ■i este re■edin■a
■eikhului".

3

C■l■torul relateaz■ c■ în ziua de Vineri, adunân-

du-se în moscheie ■efii musulmani, într'o hor■ în jurul
■eikhului lor, cântau cu voce tare, strigând mereu „hu.
Dela mi■carea necontenit■ a lor ■i dela strig■tul lor pu-

ternic ei le■inau ■i ie■ea spum■ din gura lor, dar mul■imea
luând din aceast■ spum■, ungeau cu ea trupullor.

'„La Kharasu, spune c■l■torul, Catolicii, Ru■ii, Armenii

■i Grecii au câte o biseric■, iar T■tarii 23 moschee ■i
Evreii 2 sinagoage. T■tarii ■i Evreii au ■i ■coalele lor.

Mai sunt 7 moare ■i 1300 case, iar num■rul locuitorilor
este de 10.000, în care T■tarii formeaz■ elementul domina-

tor, r■ma■i din timpul lui Ginghiz-Khan ■i veni■i aici dup■

un popas la Or (Precop)".!).
%

a %

Aproape un sfert de veac dup■ el, în anul 1859, un

alt autor armean, Hovhannes Ter-Abrahamian a vizitat

1) P■r, P■j■■kian■, C■l■torie..., p. 242-248,
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"Întreaga Crimee, adunând apoi într'o lucrare tip■rit■ în

1865 la Teodosia, impresiile sale de drum, înso■ite de ad-

n■t■ri geografice ■i istorice. Autorulscrie :

„Bazarul cel mai însemnatal ora■ului este hanul Ta■khan.
In interiorul ei sunt multe hambare pline de m■rfuri. In

zilele de Mar■i, mai cu seam■ în lunile verei ■i ale toamnei

bazarul ora■ului se umple cu o lume imens■, astfel încât

î■i pare c■ întreaga Crimee este pe picioare. Din toate

p■r■ile lumea se gr■be■te la târg spre a cump■ra, a vinde,
a bea boza ■i cafea, a mânca fripturi, a afla ■tiri spre a

le r■spândi apoi în câmpii, în v■i ■i în mun■i.
„Ce haine diferite! unul este îmbr■cat cu veston,

pantalonul tras pân■ la mijloc; un altul îmbr■catcu halat,
având pe cap o mare c■ciul■ alb■ din blan■ de oaie; un

altul acoperit cu ■al, batist■ sau cealma. Intr'un loc Turcul,
învelit într'o. lucioas■ hain■ ro■ie; dincolo T■t■rul îmbr■cat

în verde ■i pe cal arat■ c■ este de o bun■ ras■. Aici o

nem■oaic■, cu un ■or■ negru, p■l■ria de pai pe cap, este

a■ezat■ pe c■ru■a de cartofi; acolo Evreiul într'o hain■

ajungând pân■ la picioare vinde chibrituri ■i l■mâie.

„Dintr'o cafenea se aud cântecele Bulgarilor ■i T■ta-
rilor ; în fa■a celuilalt hotel se înveselesc cântând în limba
moldav■;

„Arde-mi
Frige-mi
Pe c■rbune

Pune-mi*

»..Intr'un cuvânt, aspectul de zilele de Mar■i al târ-

gului din Kharasu este atât de interesant. încât trebuie

pensula unui pictor cu o poft■ aleas■, nu descrierea umilei
mele pane.

C■l■torul adaog■ c■ în timpul Genovezilor Kharasu
era al doilea centru comercial din Crimeea dup■ Caffa, ■i

'

a primit o desvoltare mai pronun■at■ dup■ venirea Arme.
nilor din Ani.

*

& %

Nueste locul s■ cercet■m împrejurimile în care acest
-cântec ar fi ujuns în aceste meleaguri.
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S■ spunem numai atât c■ prezen■a Românilor în pe-

ninsula Crimeea nu este ceva de mirat.

Autorul chiar al acestor note de c■l■torie, în adno-

t■rile sale cari înso■esc textul, d■ între altele lista celor

74 de sate din care se compune jude■ul Mangup, ad■ogând
c■ Khanul tatar ■ahin-Kerei a mai introdus în acest ju-
de■ urm■toarele 15 sate: 1. Istla, 2. Guu■, 3. Aiugik■i,
4. Ulu Sala, 5. Pia Sala, 6. Maci Sala, 7. Laga, 8. ■■ru,
9. Ulahl■, 10. Mangu■, 11. Pe■ev, 12, Kiiciuk-Yank■i,
13, Aian, 14. Mairum, 15. Ciufut-Cale.

Al 9.lea din aceste 15 sate, Ulahl■, însemneaz■ „cu

Valahi", adic■ sat locuit de Români.

Nueste de loc de mirare existen■a unui sat cu acest

nume în regiunea Mangupului.
■tim c■ în 1472 Septemvrie 12-24. ■tefan cel Mare

se c■s■tore■te a treia oar■ cu Maria. din Mangup (fiica
lui Olubeiu fiul lui Alexis din Trapezunt), „unde era o

domnie cre■tina sub hanul de Crâm", cum spune cronica

Putnean■. Maria era de în■lt■ vi■■, din neamul Comneni-

lor ; c■ci o ramur■ a acestei familii se retr■sese în acea

peninsul■, dup■ c■derea Trapezuntului sub domnia Turcilor!),
Alexandru, fratele Mariei, so■ia lui ■tefan cel Mare,

trimes la Mangup, isbute■te a cuceri castelul ■i tot terito-

riul, ucigând pe propriul s■ufrate, Isac, prietenul Turcilor?),
L+ Decembrie [1475] Turcii au izbutit îns■ s■ cuprind■

■i Mangupul, ap■rat cu vitejie de cumnatul lui ■tefan,
Alexandru, care fusese trimis de Domnul Moldovei cu

300 Moldoveni ca s■ înl■ture pe fratele s■u Isac, partizan
al în■elegerii cu Turcii. Alexandru nu s'a putut îns■ bu-

cura de fructul sacrificiilor sale ■i ale cumnatului s■u,

c■ci cetatea a fost luat■ de Turci cu asalt, iar el a c■zut

în m■inele Turcilor, cari l-au ucis ?) împreun■ cu un copil
care trebuia s■ se fac■ Turc").

Dup■c■l■torii streini „Mangout ou Mankoup, ancien-

nement Gothie,était autrefois une ville assez considérable,
située sur une montagne trés-élevée au bord dela riviére

1. Xenopol: /sforia Românilor, IV, v. 112.
2. N. Iorga; Studii istorice asupra"Chiliei ■i Cet■■ii Albe, 1899 p. 142.
3. I. Ursu: ■tefan cel Mare, 1925 Bucure■ti p. 99-100.
4. N. Iorga: op. cif., p. 145-146,
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de Cabarda !). Peu de tems avant V'occupation de la Crimée

par la Russie, la population parait avoir été composée de
Tatars et de Juifs; mais elle est maintenant entiérement

déserte* *),
In secolul al XV-lea, Polonul Broniowski, c■utând

urme istorice în Mangup, g■si un b■trân preotgrec, care-i

vorbi de luarea cet■■ii „sub prea crudul ■i prea tic■losul

împ■rat Selim al Turcilor, acum o sut■ ■i zece ani". Pre-

cotul ■tia înc■ s■ spue de cei doi din urm■ dinasti ai Man-

gupului, „unchiul ■i nepotul, din sângele Imp■r■■iilor din

Bizan■ sau din Trapezunt". Pe pere■ii bisericilor ruinate

se mai vedeau „chipuri în haine bogate de Imp■ra■i ■i
Imp■ratese", ■i poporul mai povestia înc■ faptele nelegiuite
ale familiei lui Alexios?):

Iar c■l■torul armean, P■j■■kian■, noteaz■: „Indrumân-
du.ne spre sud, am v■zut, între Bahceserai ■i 'Balâklava,
ruinele vechei capitale vestite a republicei Go■ilor, Man-

gup, unde ei s'au înt■rit ■i construind ziduri l.au numit

Koti sau dup■ denumirea greceasc■ Kotikon Castron. De-

oarece, când, dup■ arheologi, statul grec din Crimeea, s'a

împ■r■it în diferite state mici, Go■ii ■i Khasarii, au n■v■lit

în aceste p■r■i ■i au întemeiat o republic■, pân■ ce au

cucerit-o Genovezii, s'au instalat aici ■i au înt■rit cetatea,

dup■ cum o arat■ forma rotund■ a turnelor, pozi■ia bise-

ricilor ■i temeliile zidurilor, cum ■i locurile izvoarelor. In

ultimii timpuri locuitorii acestei localit■■i erau T■tari ■i
Greci, cari s'au împr■■tiat ■i ei, l■sând ora■ul de■ert, care

se d■râm■ încetul cuîncetul, iar pietrele vechilor construc■ii
sunt luate ■i transportate în alte p■r■i, astfel încât am

v■zut stricat aspectul frumos al ora■ului. Aceast■ locali-

tate, situat■ într'o pozi■ie înalt■, este înconjurat■ cu v■i

frumoase, ■i construc■iile ■i turnurile frumoase se vedeau

chiar din Gézleve, dar ast■zi este pref■cut■ în p■mânt.
Este aproape valea ■i râul Aitodor."

H. Dj. SIRUNI

1, Thounmann, p. 39-40.
2. J. Rauiliy : Voyage en Crimée [en 1803), p. 134-5.
3. N, Iorga: loc, cit., cî. Broniovius: Tarfaria, p. 7.
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O SCRISOARE DIN 1819

Am crezut interesant s■ d■m mai jos scri

soarea unui negustor armean din Soroca, scris■

cu data de 10 Noembrie 1819, adic■ dup■ 7 ani

dela alipirea Basarabiei. Scrisoarea este în limba

român■, fiind transcris■ îns■ cu litere armene■ti.
D■m aici transcrierea cu litere române■ti a

acestei scrisori, p■strând pronun■area din test.

SIR.

Cu: priteneasc■ mînchin dumitali, giupuni Iacop, pre

dimerat âmesti c■ dumniata e■ti negu■tor cistit ■i nam

gândit mi aduci la atâta suparari ca s■ nu trime■i bani

dupucontract cari mi laidat înaiti ispr■fnici ■■nutu Ho-

tinului c■ nu ai s■ ■tii pi nimi, la Mo■i f■rdi cât pe mini

st■p■n p■r■ la Sfântul Gheorghi cânt s■ împiline■ti con-

tractu iar altora nu po■i s■ dai dumneata bani ■i dumnailo

sulgeru Bosii ■i nepot■ Spridon îj vor c■vuta socotelile ■i
avgumin ■i dac■ nu neom pute învoi sîngur giudicat■ niai

hot■ri ar bani nu trebue p■rlai aista vremi ■i trebue s■

aiduci la B■l■i sau la Carantina bolbocilor fiind c■ ■i eu

nevoie di ban ■i trebue s■ p■ltesc coi sânt dator ; ■i iat■

c■ î■i scriu aceast■ carti ca s■ aduci. bani la B■l■i ■i s■

dai fiul meu Manuel ■i el va da sinmet iar îi da dumneata
3000 lei ■i 500.lei vei opri p■n la socoteal■ iar dac■ nai

fi bani prin zeci z■li, apoi mii da îndoi■ s■p■r■ntiti ■i
nicistintidi ca unul ce mai p■zt contractu ■i cavutu s■ nu

m■ s■le■ti a■i-face ■r■f ■i pe urm■ s■ nu p■gube■ti mai

mult ■i s■ ni cîste■ti c■ci datoria dumitali esti amda ani

■i s■ st■p■ne■ti mo■ia p■n la vade, iar al■i pe nimi nai s■

ascul■i iar bani s■ mi aduci îndat■.

Al dumitali bun prieten
1819 Numpri 10, Soroca.
Mess. No. 1084 (f 187) din Academia Român■.



PENTRU O RECUNOA■■TERE RECIPROCA

STUDIILE ROMANE■TI
ALE D-LUI H. DJ. SIRUNI

Semicentenarul mor■ii lui Eminescu, s■rb■torit cu ono-

rurile de rigoare, acum doi ani, a scos la iveal■, odat■ cu

omagiile cona■ionalilor ■i multe din semnele de pre■uire
ale celorlalte na■iuni. T■lm■ciri ■i. studii, în felurite limbi,
au ar■tat în ce m■sur■ prestigiul poetului a trecut grani-
■ele, ■i în ce m■sur■ poezia lui a început s■ fie p■truns■

în îns■■i originalitatea ei. Dintre lucr■rile, în îndoitul sens,

festive, care i-au onorat memoria, un loc anume se cuvine

t■lm■cirii în armene■te, a d-lui H. Dj. Siruni, dup■ opinia
cunosc■torilor,una din cele mai credincioase în spiritul ■i
armonia eminescian■. O spune aceasta, în primul rând,
marele prieten al poporului armean, regretatul N. Iorga
în prefa■a cu care a binevoit s■ deschid■ volumul omagial
al d-lui H. Dj. Siruni ■i o repet■ , de curând, d. Grigore
M. Avakian, el însu■i t■lm■citor de seam■ din armean■

în române■te, în paginile cu cari se deschide placheta
Opera lui Eminescu (cu o scrisoare a lui N. Iorga ■i o dare

de seam■ a lui Gr. M. Avakian) pe care d. Siruni a extras o

paralel cu alte ale d.sale studii, din anuarul cunoscutei

publica■iuni Ani.

Contestând, din lips■ de dovezi, putin■a unei origini
armene a poetului nostru, (contesta■ie - mergând pân■
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la indoiala c■ numele Emin s'ar g■si întreArmeni-c■reia
d. Siruni îi opune o bogat■ list■ de personalit■■i c■rtur■-

re■ti armene, la care radicalul onomastic al poetului nos-

tru apare atât ca nume de familie, cât ■i de botez), Nicolae

Iorga intuia totu■i o asem■nare, cu mult mai intim■ ■i
mai tulbur■toare, între mentalitate poporului armean ■i
Eminescu.

„Prin cine ■tie ce inspira■ii ancestrale, scria el, mâ-

nând c■tre R■s■rit, pe care le are în forma■ia lui a■a com-

plicat■ Eminescu, el era un cuget■tor cu mintea îndre■ tat■

spre orizonturile largi ■i spre z■rile misterioase. Dar toat■

literatura armean■, fie ■i în vechea patrie de subt Caucaz,
fie ■i în patria de str■mutare din Armenia Mic■, din acea

Cilicie, care în momentul de fa■■ este d■ruit■ de Fran■a,
de■in■toare a unui mandat, Turciei na■ionaliste, este st■-

pânit■ de aceia■
not■".

Cât de adânc■ este înrudirea aceasta de mentalitate,
între Eminescu ■i poporul armean, de nic■ieri nu reiese cu

mai mult■ hot■râre decât din calitatea t■lm■cirilor efectu-

ate din lirica lui. Este un adev■r elementar, o lege aproape,

verificat■ cu oricare din t■lm■cirile lirice ale Universului

c■ acele traduceri sunt mai izbutite, care se întemeiaz■ pe

afinitatea dintre o limb■ ■i alta, dintre un temperamentli-

ric ■i altul. „Pentru scriitorii armeni, scrie d. Siruni în in-

troducerea volumului s■u omagial, care ar încerca s■-l re-

dea pe Eminescu în armene■te, exist■ totu■i o mângâiere :

în poeziile lui ei pot g■si accentul cânteceior lor na■ionale
iar coardele care mai vibreaz■ în lira s■rmanilor poe■i ar-

meni, produc doar aceea■i palpita■ie". Ceeace la d. Gr. M

Avakian ia chiar un caracter mai categoric când afirm■ c■

„întreaga atmosfer■ a poeziilor lui Eminescu e exact poe-

zia armean■". C■ci mai presus de anumite coinciden■e te.

matice, fie cu poezia gnomic■ a poe■ilor armeni din seco-

lele XII-XVI (un Hovhannes din Erzânga, un Mâk■rtici

Naha■, un Nahaopet Cuciac) fie cu aceea a poeziei armene

mai noui, timbrul acela înrudit pân■ la identitate, pe care-l

sugereaz■ afirma■iile de mai sus, izvor■■te din mult mai

adânci substraturi, din vârsta acelor „aspira■ii ancestrale"

despre cari vorbea Nicolae Iorga-
In felul acesta, se schi■eaz■ de pe acum, un nou ca-
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pitol al studiilor comparatiste, privitoare la Eminescu. C■ci

toate aceste indica■ii sumare, a■a cum apar ele din rezu-

matul lungului studiu de aproape o sut■ de pagini, pe care

d. H. Dj. Siruni îl comprim■ în extrasul de care ne ocu-

p■m, trebuesc reluate, adâncite ■i date în circula■ia intelec-

tualit■■ii noastre. ■i lucrul e cu putin■■, dac■ e s■ judec■m
dup■ substan■a acestei plachete în care d. H. Dj. Siruni

se dovede■te un p■trunz■tor interpret ■i unul din cei mai

ini■ia■i cunosc■tori ai universului eminescian. Apropierea,
■i mai ales distinc■ia, ce stabile■te între pesimismul de na-

tur■ universal■ la Eminescu ■i pesimismul individual, de

limitat■ rezonan■■ la poetul armean Turian, este una din

temele acestea, multiple ■i generoase, ale studiilor de fa■■

ce se cuvin amplificate, pentru mai lesnicioasa lor asimi-

lare. La fel ■i cu pluralitatea regiunilor de inspira■ie, ale

lui Eminescu, din care pricin■ analogiile pe care cineva ar

fi ispitit s■ le statorniceasc■ între poetul nostru ■i cutare

sau cutare bard al Armeniei p■timesc de pe urma dispro-
por■iei sferelor. Adev■rurile pe cari le formuleaz■ dup■

aceea, cu privire la dificultatea t■lmcirii unui poet de ar-

monia ■i muzicalitatea lui Eminescu ■i truda pe care ■i-a
dat-o ca, paralel cu sensul stihurilor lui, s■ le p■streze ■i
armonia, v■desc în d. H. Dj. Siruni mai mult decât un vir-

tuos al transpunerilor ■i al echivalen■elor: o minunat■ con-

■tiin■■ artistic■ în care literatura noastr■ ■i-a aflat pe unul

din pre■io■ii ei colaboratori, dincolo de grani■e.
■i pentru c■ totul în acest extras este nu numai bine

gândit, dar ■i ferm formulat, ni se va îng■dui s■ ne oprim
la micul paragraf dedicat iubirii lui Eminescu, mai pu■in
pentruc■ nu.i putem subscrie anume fraze, cât pentru a e-

piloga oricât de fugar asupra cuger■rilor pe cari le pro-

voac■ atari afirma■ii. „Eminescu a iubit, scrie d. Siruni.

Iubirea nu este la el ceea care robe■te sufletul poetului a-

prinzându.i un foc de nestins. Mai curând sunt momente

r■spicate de amor, dealtfel ca ■i în cântecele sale de iubire.

Astfel, nici în operele sale poetice nu se poate g■si t■ria

unei mari iubiri, care la al■i arti■ti cu celebritate le-a pri-
Iejuit capodopere nemuritoare". ■i dup■ ce aminte■te în

treac■t de iubirea Veronic■i Micle ■i de absen■n acelui

„sim■■mânt puternic care leag■ sufletele pen ru totdeauna,
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d■inuind pân■ ■i dincolo de mormânt" închee cu tot atât

de surprinz■toarele rânduri: Eminescu, cum îl tr■deaz■

■i poeziile sale, n'a fost statornic în iubire. Sunt doar clipe
trec■toare de amor, mai mult sau mai pu■in durabile". C■

tocmai contrariul celor afirmate este adev■rat ■i c■ nu este

silab■ care s■ nu cear■ s■ fie cetit■ dimpotriv■, iat■ ce nu

numai ni se pare, dar ■i este limpede ca lumina zilei. Dac■

exist■ vreun poet dintr'ai no■tri, la care s■ se poat■ vorbi;
de amor unic, apoi acela este Eminescu. Ajunge, pentru
aceasta, s■ ne gândim c■ întreaga lui poezie de dragoste
nu are alt idol decât pe aceea care a smuls din stânca

mut■ cântecul f■r■ de asem■nare al Odei în metru antic,

ajunge s■-l urm■rim în alternarea acelui catullian odi et

amo, cu mult mai intens ■i mai crucificator decât în poe-

zia amantului Lesbiei, ajunge, mai cu seam■, s■-l silabisim

în scrisorile lui de dragoste, câte ■i cum sunt, dintre 1880
- 1883, pe care le scria printre docte ■i inspirate articole

de ziar, între dou■ ■edin■e parlamentare în fa■■ cu nefn-

durata umbr■ a întunericului, ce pogora nesim■ite, ca o

'ampl■ înserare, din culmile chiparo■ilor de dincolo. Nicolae

Iorga, ale c■rui intui■ii eminesciene sunt printre cele mai

durabile ■i mai revelatoare, a vorbit ca pu■in al■ii despre
aceast■ total■ a lui sumisiune. Când, deci, astfel de r■s.

t■lm■ciri ale adev■rului apar sub peni■a unui interpret atât

de sagace, cum este d. H. Dj. Siruni, se în■elege cui revine

r■spunderea ■i care trebuie s■ fie explica■ia. Aceasta în.

seamn■, nici mai mult nici mai pu■in, decât, c■, biografia
lui Eminescu nu este prea bine cunoscut■ ■i c■ în proce-

_

sul de mistificare, ce înc■ înv■luie unul din cele mai dra-
matice capitole ale existen■ii lui, cum este dragostea pentru
Veronica Micle, au participat deopotriv■ nu numai bio-

grafi ■i romancieri, ca d-nii Gh. C■linescu ■i E. Lovinescu
dar ■i istoriografi de meticulozitatea matematic■ a unui Gh-

Bogdan-Duic■, la care aversiunea pentru idolul vie■ii lui

Eminescu irumpe nu odat■ ■i tulbur■ rezultatele omului de

■tiin■■. Dar, evident, nu e vorba s■ epuiz■m acest punct

al desbaterii, în aceste incidentale rânduri.

Spuneamc■ placheta dedicat■ operei lui Eminescu este

un extras, din anuarul ANI ■i c■ el înso■e■te o serie de

alte câteva studii extrase din acela■i anuar cele mai multe
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pe subiecte de cultur■ armeneasc■, cum se poate deduce
din urm■toarele titluri: Locul limbii armene; Cronica cul-

lturii armene. Secolul al VII.lea ; Teritoriul armenesc. Er-

zânga - ora■ul Zeilor ; Teatrul armean în antichitate ; Un

chirurg armean în secolul al VII lea. O contribu■iela isto-

ria medicinei armene. Departe de noi gândul de a z■vori

la toate aceste pre■ioase contribu■ii ■i în cari amatorul

poate ■i înv■■a dar ■i împrumuta sugestii pentru mai în-

tinse incursiuni. A■a cum nu vom z■bovi nici la extrasul.

ce ne prive■te deadreptul : Istorici armeni ■i vechimea po-

porului valah. (Pe marginea unui studiu al d-lui Aurel

Decei) ■i nici chiar la recentul studiu ap■rut în importan-
ta colec■ie „Studii ■i cercet■ri" a Academiei. Române, sub

cuprinz■torul titlu: Domnii Români la Poarta Otoman■.

Dup■ un manuscris turcesc con■inând note ■i însemn■ri

despre ceremoniile ■i recep■iile din palatul împ■r■tesc din

Stambul între anii 1698 - 1782, tradus ■i adnotat de H.

Dj. Siruni. ■i nu vom z■bovi, pentru simplu motiv c■ bi-

bliografia contribu■iunilor d-lui Siruni, în ordinea „m■rtu-

riilor armene■ti despre Români", fie tip■rite, fie urmând

s■ s» tip■reasc■ în „Analele Academiei Române", este cu

mult mai vast■, cum afl■m dintr'o not■ a extr■sului, „Isto-
rici armeni ■i vechimea poporului Valah" ■i c■ singure a-

ten■ia, interesul ■i competen■a unui specialist î■i pot îng■-
dui luxul s■ se apropie cu simplicitate de dânsele. Amato.

rismul excesiv nu are ce c■uta aici.

Ceeace nu înseamn■, totu■i, c■ n'am urm■rit cu sporit■
pl■cere argumentele ■i preciz■rile, cu care d. H. Dj. Siruni
a adnotat studiul d.lui Decei, privitor la istoricii ■i geo.

grafii Movses Kherena■i ■i Vardan ca ■i la rela■iile lor

despre timpuria fiin■■ a ■inutului valah (balac) sau c■ nu

ne-am desf■tat, cu oarecare strângere de inim■, fire■te,
prin toate acele detalii ale unor moravuri fastuoase dar

costisitoare, a■a cum le-au cunoscut veacurile dependen■ii
noastre de Poart■. Iubitorul de pitoresc ■i de culoare isto-

ric■, pe care condica de ceremonii a Logof■tului Gheor-

gachi, în edi■ie d-lui Dan Simonescu, l-a ini■iat nu de mult
se va reg■si în familie, prin jungla oriental■ de un lexic

totdeauna interesant, dar nu mai pu■in crud■, a atâtor ha-

raciuri, pesche■uri, havai-eturi ■i alte cornuri de

■■, istovitoare. PERPESSICIUS



O POEZIE INEDITA A LUL N. IORGA

Revista „Pazmaveb", organul congrega■iunei
armene a Mechitari■tiior din Vene■ia, în ultimul

s■u num■r (I-XII 1942), public■ o poezie inedit■

a lui Nicolae Iorga, scris■ în August 1929, dup■

o vizit■ dat■ în mân■stirea congrega■iunei din

insula San-Lazaro. Nicolae Iorga era proclamat
în acest an, membruîn Institutul Mechitari■tilor ;

în ajunul plec■rii sale din Vene■ia aceast■ poezie
o trimite p■rin■ilor Mechitari■ti în limba român■

■i italian■, „în semn de adânc■ simpatie pentru
nobila ■i nenorocita na■iune armean■".

Pribegi goni■i din ■■rile supuse

R■zle■i parin■i astfel în larg■ lume

Ducând cu voi o limb■ doar ■i-un nume

In locul unde soarta grea v■ puse.

Dar a■i adus din dep■rtarea voastr■

■i toat■ floarea de la voi de-acas■

■i toat■ arta veche ■i frumoas■

Pe acest col■ latin de mare-albasir■.

Încât, atunci când v'arde nostalgia,
Privind la ele dorul vi se curm■,

C■ci, desi r■mas■ maica voastr■'n urm■

Ave■i cu voi întreag■ poezia.
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(traducere italian■)

Esuli scacciati dalle regioni schiove,
Nel largo mondo sempre singolari,
Portando solo lingua e I'antica nome,

Neil luogo dove vi porto la ria sorte.

Con voi menaste dalla terra madre

Tatti i fiori dell-amata casa

E tutta V'arte vecchia e bella

Sulla latina sponda peli'azzurro mare.

Cosiché, quando nostalgia preme,

Nel riguardar, il doglio vi cessa:

Se st■ indietro la nativa terra,-

Con voi é qui la poesia tutta.



LUCRARILE LUI H. DJ. SIRUNI

A. M■rturii armene■ti despre Români

Cuvinte române■ti în dialectul Armenilor din Ardeal, în

„Revista Istoric■", No. 4-6, 1927,
a

Valahia ■i Moldova [în „Geografia'' P■rintelui] Hugas
Ingigian. Academia Român■. Memoriile Sec■iunii Istorice.

Seria 3. Tomul 3. Mem. 8. Bucure■ti. 1929,

O versiune despre uciderea patriarhului grec în anul 1821,
în „Revista Istoric■", No- 4-6, 1929.

Extrase din Cronica Armenilor din Cameni■a. Partea I-a

(1430-1611). Acad. Rom., Mem. Sec■. Ist., Seria 3, Tom. 17,
Mem.14, Bucure■ti. 1936.

. Aron Vod■, R■zvan Vod■ ■i Eremia Vod■ într'un poem
al unui cronicar armean. Acad. Rom., Mem. Sec■.Ist., Seria 3,
Tom. 20, Mem. 14. Bucure■ti. 1938.

Dobrogea ■i Basarabia în „G2»grafia'* P■rintelui Hugas
Ingigian. In revista „Ani", Anul I, Vol. IV, Anul II. Vol,

I, II, III, IV. Bucure■ti. 1936-8.

Istorici armeni ■i vechimea poporului valah (pe marginea
unui studiu al d-lui Aurel Decei),. Extras din Anuarul „Ani".
Bucure■ti. 1941.

Iara Voivodului ■tefan (pe marginea unui manuscris

armenesc scris în 1460 la Cetatea-Alb■). Extras din Anu-

arul „Ani". Bucure■ti. 1941.

Opera lui Eminescu (cu o scrisoare a lui N. Iorga ■i o

dare de seam■ a lui Gr. M. Avakian). Extras din Anuarul

„Ani". Bucure■ti. 1941.
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Urme române■ti în Crimeea. Extras din Anuarul „Ani".
Bucure■ti. 1942,

Les événements dans les Balcans entre 1732-1740 selon

les Archives des Mechitaristes de Venise. (sub tipar).

In curs de preg■tire

România în Notele de drum ale P■rintelui M. P■j■■kian■.
România în Notele de drum ale lui Simeon Leha■i.
România în Cronica lui Grigor din Daranagh.
Ardealul in „Geografia Arhiepiscopului Agon■.
Un epizod din r■zboiul din 1856 într'un roman armenesc.

România în Arhivele Mechitari■tilor.
România în memorialele manuscriselor

.
armene■ti.

Autori români în literatura armean■.

B. Izvoare turce■ti despre Români

'O coresponden■■ necunoscut■ în limba turceasc■ a lui

Scarlat Calimachi, în „Revist■ Istoric■", No. 7-9, 1931.

Documente turce■ti referitoare la evenimentele din 1821-

22. Extras din ,„ Arhiva Româneasc■". Tom. IV. Bucure■ti.
1940.

Dou■ beizadele la Cenghel Chéi (în lumina documentilor
din Arhivele Statului). Extras din „Arhiva Româneasc■".
Tom. V. Bucure■ti. 1940.

O n■v■lire necunoscut■ a bandelor turce■ti în T■rile Ro-

mâne în 1769 (dup■ documente turce■ti din Arhivele Sta-

tului) Extras din „Revista Arhivelor". Tom. IV-I. Bu-

cure■ti. 1940.

Domnii Români la Poarta Otoman■ (dup■ un manuscris

turcesc con■inând note ■i însemn■ri despre ceremoniile ■i
recep■iunile din. palatul împ■r■tesc din Stambul între anii

1699-1782). Academia Român■. Studii ■i Cercet■ri, LV.

Bucure■ti. 1941.

Acte turce■ti privitoare la hotarele dun■rene ale ■rii
Române■ti._Extras din „Revista Arhivelor", Tom. V-I,
Bucure■ti, 1942.

Ha■metlu. Pe marginea titulaiurii Domnilor români. Ex-

tras din „Hrisov" [I, Bucure■ti, 1943,

Catalogul documentelor turce■ti din Arhivele Statului. 1.

Documente referitoare la Tara Româneasc■. (Sub tipar).
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Regimul darurilor sub Grigore Ghica Vod■, în Culegere:
din scrierile membrilor Asocia■iei Publici■tiler Români",
Bucure■ti, 1943.

Monetele turce■ti circulaie în T■rile Române. (Sub tipar).
Le grand vizir B■irakdar Moustafa Pacha et Manouk:

Bey Mirzaiantz, „Prince de Moldavie". (sub tipar).

In curs de preg■tire

La vie politique de Manouk Bey Mirzaiantz.

Be■lii în T■rile Române.

Catalogul documentelor turce■ti din Arhivele Statului.

II. Documente privitoare la Moldova,

Cazul Vilara în documentele turce■ti.
Izvoarele turce■ti pentru istoria Românilor.

Leg■turile istorice între imperiul otoman ■i T■rile Române

în lumina tratatelor, firmanelor ■i poruncilor viziriale.

Denumiri turce■ti în limba român■.

Manualullimbii turce.

Avaeturile, d■rile ■i obliga■iunile ■■rilor române c■tre

Poart■.

C. Privitoare la Armenii din România

Manuscrisele armene■ti din bisericile armene din Rom■-

nia, în „Revista Istoric■", No. 4-6, 1929.

Tip■riturile armene■ti în România, în „Revista Isto-

ric■", No. 7-9, 1931.

Manuscrisele armene■ti din Academia Român■, în „Re-
vista Istoric■", No. 4-6, 1932.

Câteva c■r■i armene■ti tip■rite de Gheorghe Asaki, în

„Revista Istoric■", No. 7-9, 1940.

Armenii în România (cu prilejul unui centenar). Extras

din „Arhiva Româneasc■", Vol. V., 1940.
î

Bibliografia studiilor armene■ti din România, Extras din

„Arhiva Româneasc■", Vol. IV., 1940.

Cronica Armenilor din România, I-VIII, în Revista „Ani",
Anul I (Vol. I - IV), Anul II (Vol. I -- V). Bucure■ti
1935 - 1938.

Cronica Armenilor din România. Partea IX (1575-1600)
Extras din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1941,
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Cronica Armenilor din România. Partea X (1600-1624).
Extras din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1942.

„Armenia Maritima". Crimeea ca prim popas al Ar-

menilor din ■■rile române. Extras din Anuarul „Ani".
Bucure■ti. 1942,

Leg■turile seculare între coloniile armene din Polonia ■i
Moldova. Extras din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1942.

Bisericile armene din România. Extras din. Anuarul

„Ani". Bucure■ti. 1942.

Armenii în Transnistria. Extras din Anuarul „Ani".
Bucure■ti. 1942

Pe marginea jubileului ■coalei armene din Bucure■ti.
Extras din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1942,

In curs de preg■tire

Cronica Armenilor. din România. XI - XX.
Pe marginea unui document din Boto■ani. O ini■iativ■ a

Armenilor din India, pentru eliberarea Armeniei.

Catalogul Expozi■iei de Art■ Armean■ din 1930,
Catalogul manuscriselor armene■ti din I?omânia.

Inscrip■iunile armene■ti din România.

Manuk Bey ca om politic.
Monografia comunit■■ii armene din Bucure■ti.
Armenii în familia româneasc■.

Armenii în România (cu prilejul unui centenar) II.

Situa■ia juridic■ ■i numeric■ a . Armenilor din România.

Sfor■■ri culturale în trecutul Armenilor din România.
Casa Culturcl■ Armean■. Dare de seam■ ■i Catalog.
Armenii ca factor economic în trecutul ■■rilor române.

D. Despre Istoria ■i Cultura Armean■

+ Scurt istoric despre arta ■i literatura armean■, în „Uni-
versul Literar" No. 27. Bucure■ti. 1925,

Vechiul cult armean, în Revista „Ararat" No. 22-26. Bu-

cure■ti. 1926.

Note despre literatura armeneasc■, în Revista „Ararat"
No. 39, 41.47. Bucure■ti. 1927.1928.

Note despre arta armean■. Album. Bucure■ti. 1930,

Istoria literaturii armene, în Revista „Ani", Vol. II, III.

Bucure■ti, 1937.1938, în Anuarul Bucure■ti, 1941,
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Datine ■i Obiceuri la Armeni, în Revista „Ani", Anul L.

Vol. II, III, Anul II, Vol. I, II. Bucure■ti. 1935-1936.

Cronica lui Hetum (1076.1296) în „Revista Istoric■",
No. 4.6, 1937.

Figuri din literatura armean■. Misak Medzaren■ (Re-
vista „Ani", Anul I, Vol. II), Raffi (Revista „Ani", Anul

II, Vol. II), Ar■ag Cobanian (Revista „Ani", Anul II,

Vol. IV), Daniel Varujan (Anuarul „Ani", 1941), Rupen
Zartarian (Anuarul „Ani", 1941).

Cronica culturii armene. 1-X, in Revista „Ani" Anul, I

(Vol. I-V), Anul II (Vol. I-IV). Bucure■ti. 1935-1938.

Cronica culturii armene. Partea XI, Secolul XII.lea.
Extras din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1941.

Teatrul armean în antichitate. Extras din Anuarul „Ani"-

Bucure■ti. 1941,

Locul limbii armene. Extras din Anuarul „Ani". Bucu-

re■ti. 1941.

Un chirurg armean în secolul al VII-lea. Extras din Anu-

arul „Ani". Bucure■ti. 1941.

Erzânga ora■ul Zeilor. Extras din Anuarul „Ani". Bu-

cure■ti. 1941,
Istoria cronologic■ a poporului armean. Partea 1. Extras

din Anuarul „Ani". Bucure■ti. 1942.

Manualul limbii moderne clasice (sub tipar)

In curs da preg■tire

Cronica culturii armene. Partea XII-XX.

Istoria literaturii armene.

Manualul limbii armene clasice.

Istoria cronologic■ a poporului armean. Partea II.

E. In limba armean■

Poezii, în revista „Masis", Constantinopol, 1905-1906.

Pove■ti, în ziarele „Arevelk" ■i „Puzantion", Constan-

tinopol, 1907.

Cântece de nunt■, în ziarul „Surhantag", Constanti-

nopol, Octombrie 1907.

Crepuscul, poezii. Constantinopol, 1908.

Cronici teatrale, în ziarul „Arevelk", Constantinopol,
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1909 - 1910 ■i în ziarul „Azatamart", Constantinopol.
1909 - 1914.

Spre templul minunii, poezii. Constantinopol. 1914.

Din carnetul unui de■inut, povestiri, în ziarul „Azata-
mart" Constantinopol. 1914.

Scrisori din Smirna, note de drum, în ziarul „Djacata-
mart", Constantinopol. 1920.

Scrisori din Ellada, note de drum, în ziarul „Djacata-
mart", Constantinopol. 1920.

Povestirile unui Dervi■, în revistele „Navasard" (Bucu-
re■ti), „Nor ■arjum" (Cairo), „Hairenik" (Boston) 1923-1924.

Ce a povestit b■trâna, în revista „Navasard", Bucu-

re■ti, 1924.

Figuri literare. Misak Medzarentz („Hairenik*, Au-

gust 1923), Daniel Varujan („Hairenik*, Noembrie 1923),
Rupen Zartarian („Hairehik"*, Ianuarie 1925), A. Vramian

(„Hairenik", Iunie 1925), E. Aknuni („Hairenik", Martie

1925), Ervant Odian („Hairenik", Iunie.Julie 1927), Avetis

Abaronian („Hairenik*, [Iulie 1930), Hrand Asadur („Ha-
Iunie 1931), M. Ormanian („Hairenik", Ianuarie,

Martie, Aprilie 1931), M. Be■ikta■lian („Hairenik,, Iunie

1933), M. Kbrimian („Vem*, Paris, Ianuarie-Februarie 1934).
Iar cei ce au tr■it, pies■, în revista „Hairenik", Bos.

ton, Mai-August 1924.

Genera■ia din jurul ziarului ,„Azatamart" (1909-1915),
în revista .,„Hairenik", Boston, Ianuarie Octomvrie 1824.

Note dela ora■ul Paris, în ziarul „Aztarar", Constanti-

nopol, Septemvrie-Octomvrie 1927.

Teatrul armean în antichitate, în revista ,„Hairenik",
Boston, Ianuarie-Aprilie 1928.

Din Floare în floare, note ■i însemn■ri, în ziaral „Aztarar",
Constantinopol, 1928-1934.

Note din vechiul continent, în ziarul „Hairenik", Boston,
1928-1936.

Urmele artei armene în România, în revista „Hairenik",
Boston, No.8, 9, 10, 11, 12 din 1928.

Convorbiri literare, în ziarul „Haratch", Paris, Iulie-

Noemvrie 1928.

Armenii în România, în revista „Hairenik", 7, 8, 9, 10,
12 din 1929, No. 2, 3, 4 din 1930.
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Mihail Eminescu, via■a ■i opera, în revista „Anahit"
Paris, Iulie-Decemvrie 1929, Ianuarie-Februarie 1930.

Limba armsan■, unit■ ■i independent■, în ziarul

„Haratch'*, Paris, August-Noemvrie 1931.

Nicolaie Iorga, cu prilejul jubileului s■u de 60 de ani

(1871-1931). Viena, 1931.

Apostolul dela V■leni, Extras din ziarul „Aztarar",
Constantinopol, 1931.

Istoricul Eparhiei Armene din România, în almanahul

„Araz", Bucure■ti, I, 1933.

Cronica

_
Armenilor

-
din România, în almanahal „Araz"

Bucure■ti, I, 1933, II, 1934.

Influien■e armene ■i georgiene asupra arhitecturii române.

Tradus din Gheorghe Bal■. Extras din almanahul „Araz".
Bucure■ti, 1933.

Crima din Aprilie 1915, în revista „Vem"", Paris. Mar-

tie-Aprilie 1934.

Cronica culturii armene, în ziarul „Araz", Bucure■ti, 1935

O vizit■ în Bulgaria, în revista „Hairenik", Boston,
Octomvrie-Decemvrie 1935.

Sfort■ri seculare pentru independen■a Armeniei, Bucure■ti,
1936.

R■s■ritul ■i Apusul în sufletul armenesc, în almanahul

,„Hamazgain", Cairo, 1936.

Mihail Eminescu. Via■a ■i opera. Studiu biografic ■i
literar cu trâduceri. Prefa■a de N. Iorga. Bucure■ti. 1939.

Daniel Va-ujan, Via■a ■i opera sa poetic■ cu prilejul
unui sfert de veac dela moartea sa tragic■. Bucure■■i. 1940.

Note dela Curtea de Arge■. Extras din ziarul „Araz".
Bucure■ti 1942.

In curs de preg■tire.

Efortul spiritual al poporului armean.,

Romanulunui secol.
*

Constantinopol ■i rolul s■u în rena■terea armean■.

Figuri Literare.

Cei r■ma■i în drum.

Fiori care se deschid.

Armeno.Cilicia. (Tradus din N. Iorga).
Sfâr■itul Bagdadului, teatru.

R■zboiul cel sfânt,, teatru.
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F. Anuare, almanahuri, periodice

Armene■ti.
Navasard, almanah de literatur■ ■i de art■, în colabo-

rare cu Daniel Varujan. Constantinopol. 1914.

Convorbiri literare, 6 fascicole. Constantinopol. 1914.

Coroan■ de laur, omagiu eroului armean. 1920. Cons-

tantinopol.
Navasard, revist■ de literatur■ ■i de art■, 24 fascicole.

Bucure■ti, 1923-1925.

Araz, almanah. I. Bucure■ti. 1933.

Araz, almanah. II. Bucure■ti. 1934.

Araz, ziar. Bucure■ti. 1932-1943.

Române■ti
Ani, revist■ de cultur■ armean■ Anul I (Vol. I-IV),

Bucure■ti. (1935 1936).
%" Ani, revist■ de cultur■ armean■. Anul II (Vol. I-IV),

Bucure■ti. (1937-1938).
Ani, anuar de cultur■ armean■. Bucure■ti. 1941.

Ani, anuar de cultur■ armean■. Bucure■ti. 1942 43.
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SA

RASFOIND ISTORIA ABIEANE legendare, împreun■ cu Grigore Lu-

DIN SECOL IN SECOL

Bubuitul tunurilor a ferecat ■i
anul acesta sufletele noastre. Le-

g■tura s'a rupt între colonii ■i
au încetat elanurile gândului cari
se transmiteau odinioar■ cel pu■in
dela o mân■stire la alte. Nici unul

dintre noi n'are putere s■-l strige
pe cel■lalt. ■i ferice dac■ din loc

în loc sunt oaze cari respir■ înc■

■i mai sunt oameni cari încearc■

s■ ■in■ f■clia aprins■.
S■ a■tept■m zile normale pentruca

via■a noastr■ literar■-s■-■i-reia

cursul. „Dar cu toate grijile cari
ne înconjoar■ se cuvine ca, o clip■,
s■ s■rim din secol în secol. Poate

astfel, o clip■, creerul nostru s'ar

îndep■rta de vijelia care bubuie în

jurul nostru.

242

Tiridat, copil de doi ani, se re-

fugiaz■ la Roma. Este o dat■ în

istoria.Armenilor
,

care va deveni

fatidic■ pentru via■a de mai târ-

ziu a poporului armean. Dup■ ce

tat■l s■u, Khosrov (Khosroes), este

ucis mi■ele■te de c■tre Per■i, sca-

p■ ■i pleac■ la Roma. Dup■ mul■i
ani, el va veni s■ cucereasc■ tro-

nul Armeniei cu ajutorul împ■ratului
Diocle■ian ■i dup■ multe episoade

min■torul, va converti poporul ar-

mean la (cre■tinism.

642

Os■ritur■ de patru secole. Arabii

cuceresc Dwinul ■i inaugureaz■ în

istoria armean■ o perioad■ neno-

rocit■. Avântul de în■l■are al po-

porului arab, este abia la începutul
lui ■i unul din primele câmpuri
de n■v■lire este Armenia în a c■-

rei capital■ intr■ armata arab■ în

ziua de 6 Ianuarie, m■cel■re■te 12

mii de locuitori, apoi se retrage
ducând cu el 33.000 de prizonieri.
■i în anii urm■tori. Arabii vor

"

continua s■ n■v■leasc■ în-Arme-

nia pentruc■ în sfâr■it, la 652, s'o

supun■. Jugul lor va dura mai mult

de dou■ secole pân■ la 885.

1042

Inc■ o s■ritur■ de patru secole

ne face s■ ajungem la Gaghik al

II-lea, înc■ o dat■ fatidic■ în is-

toria poporului armean. In acest

an murise Simba■ al III-lea ■i A■ot
al IV-lea ■i se urcase pe-tron

Gaghik al II-lea, fiul lui-A■ot,
ultimul vl■star din dinastia Bagra-
tizilor. Pu■in dup■ sfâr■itul-s■u

tragic lâng■ Cesaria la 1079, Ar-

menia va: c■dea la rândul ei.
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1142

La aceast■ dat■, g■sim la Ieru-

salim pe catolicosul Grigore Pahb- .

lavuni. ■eful bisericii armene pleca
dela re■edin■a sa din Dzovk spre

ora■ul sfânt nu pentru un sim-

plu pelerinaj ci spre a-l întâlni
acolo pe cardinalul Albericus, re-

prezentantul bisericii romane, pen-
tru a aplana neîn■elegerile doctri-
iale ■i s■ câ■tige simpatia Romei

într'un moment când Cilicia era

în doliu fiind c■ Grecii puseser■
st■pânire pe ea ■i regele Leon fu-

sese luat prizonier ■i închis la

Constantinopol. Aceast■ întâlnire a

catolicosului precum ■i contactul de

mai târziu dintre Roma ■i Dzovk

n'a avut un rezultat imediat; ne,
dovede■te îns■ grija pe care.o

aveau adesea ■i ■efii bisericii ar-

mene.pentru-.ap■rarea.indepen-
den■ei noastre. (La 1145, Toros va

restabili domnia tat■lui s■u, gonind
din ■ar■ pe Greci),

1242

Dat■ tragic■ pentru s■rmana Ar-
menie. Baciu-Khan, urma■ul lui Ciar+

maghan, pustie■te Karin ■i-alte

ora■e din Armenia, cari depindeau
de sultanatul din Konia.

1342

Per■ii- cuceresc ora■ul Ani. Iar

sângereaz■istoria Armeniei care era

s■ în■ite în urma sa ■ase veacuri
de prigoniri ■i suferin■i.

1442

Moare catolicosul Kirakos din Vi-

rab, abia dup■ un an de ■edere la

Ecimiadzin (numai cu un an îna-

inte, transportase scaunul catolico-
sal din 'Cilicia la Ecimiadzin).

1542

■tepannos al V-lea din Salmast se

urc■ pe scaunul catolicosal ■i peste
câ■iva ani, pune prima piatr■ de

temelie aproblemei armene■ti. In

timpul luptelor dintre ■ahul Tahmas

al Per■ilor ■i

-
Sultanul Soliman

(1549-1552), când Per■ii pustiesc
■i

-
prad■

-
provinciile

-.
armene■ti,

Stepannos merge mai întâiu la Ro- -

ma pentru a cere interven■ia ■efu-
lui bisericii catolice apoi în Ger-

mania ■i Polonia, spre a trezi in-

teresul lor pentru soarta unui popor

,
cre■tin atât de greu încercat.

Aceast■ tentativ■ r■mâne f■r■ re-

zultat, precum ■i acea misiune pe

care la 1563 o va trimete urma■ul

s■u, Mikael lI-iu din Sebasta. A-

ceste încerc■ri îns■ au consdituit

primul capitol al chestiunei arme-

ne■ti spre a povesti Enropei sufe-

rin■a Armenilor ■i spre -a cer■i mila

cî...

1642

Khaciatur din Sebasta este ales

patriarh al Constantinopolului-în

locul lui Kirakos din Erivan. Am

amintit aceste dou■ nume pentru
a aminti ■i pe cel al lui Clement

Galanus, cleric latin, -care, cu per-

misiunea celor doi patriarhi mai

sus numi■i, d■dea lec■ii de religie
chiar la Patriarhie. Peste pu■in
îns■, el fu expulsat de c■tre David

R■s■riteanul, urma■ul lui-Khacia-

tur, z■d■rnicind astfel aceast■ pri-
m■ încercare de propagand■ cato-

lic■ print■e Armenii din Constan-

tinopol,

1842

Moare-catolicosul Ioan din Karb

în timpul c■ruia, la 11 Martie 1836,
se d■ Bolojenia, jug impus Armeni-



lor care, timp de un secol, era s■

înl■n■ue poporul armean în rede■-
teptarea sa na■ional■, sub st■pâni-
rea ruseasc■.

*

■i dac■ am încerca s■ cercet■m

trecutul nostru imediat, am vedea

c■ în anul 1942 se împlinesc câte-
va jum■t■■i de veac.

Astfel, episcopul Karekin S■rvan■-
dean■ moare la Constantinopol la

17 Noembrie 1892. Discipol al lui

Khrimian, el a fost unul din acei

premerg■tori care a luat îns■rcina-
rea de a duce lumin■ în provincie
■i mai ales de a aduce lumina pro-
vinciei în literatura armean■. El a

fost acela care a cercetat comorile

necunoscute ale sufletului armenesc,
care a cercetat folklorul armenesc

nu ca un simplu filolog ci cu grija
unui

'

adev■rat artist. Prin el î■i
deschide poporul armean sufletul ■i
tot prin el încep s■ se trezeasc■

■i spiritele vechi spre a povesti
gloria lor de veacuri, Unele din poe-
ziile poporane au fost adev■rate fa-

ruri cari-au îndrumat|literatura

armean■ spre orizonturi noui. El

a fost acela care a trezit pe „David
din Sasun'" din somnul s■u de

veacuri pentru ca s■ vin■ s■ rede■-

tepte sufletele armene.

Khoren Narbey moare în acela■

an, la 4 Noembrie..Imprejur■rile
mor■ii sale sunt înv■luite în mis-

ter fiindc■ unii spun c■ moartea sa

ma fost natural■ ■i c■ el a fost

victima urei: Vildiz-ului, Oricare ar

fi cauza mor■ii sale, Narbey r■-

mâne unul din cele mai simpatice
figuri din literatura armean■ nou■.

Crescut printre Mekhitari■ti, întors

apoi în sânul bisericii arme -

preun■ cu Ambrosius Kalfaian, G■b-T
Bar

riel Ajvasovsky ■i Sarkis Teodoros,
timp de 30 de ani Narbey, a fost a

figur■ eminent■ în via■a spiritual■
a Armenilor, ca poet ■i ca orator:

El a cutreerat împreun■ cu Khrimi-
an Cur■ile europene spre a solicita
mila lor pentru poporul armean.

Srabion

-
Hekimian moare la 8

Martie în acela■ an. Numele lui
nu spune „nimic genera■iei noui.
Dar acei cari vor studia într'o zi
acest ultim veac din istoria. cultu-

rii armene, se vor pleca respectuos
■i înaintea acestui nume pentruc■

a fost ■i el unul din acei precur-
sori cari au încercat *s■ aduc■ Ar-

menilor lumin■ din Europa, creînd,
pentru prima oar■, scen■ ■i li-.

teratur■ dramatic■ armean■. Srabion

Hekimian este într'adev■r unul din

fondatorii teatrului armenesc ■i dac■

piesele sale nu rezist■ criticei de

ast■zi, ele au hr■nit îns■ scena ar-

mean■ când era înc■ în scutere.

■i, însfâr■it, Khrimian este ales

Catolicos la 5 Maiu 1892. ■i acea-

sta este o dat■ însemnat■ în isto-

ria Armenilor. Nu pentruc■ voin■a
unit■ a poporului armean a vrut s■

încoroneze cu glorie pe exilatul din

Ierusalim, a■ezându-l pe tronul Lu-

min■torului, ci pentruc■ acest lucru

este însu■i un simbol. Este setea

de libertate a poporului armean ca-

re ■â■ne■te deodat■ sub bol■ile dela

Ecimiadzin ■i crede c■ Tat■l Arme-

nilor îi va conduce în ■ara F■g■-
duin■ii. ■i jum■tatea de secol care

a trecut de atunci este o perioad■

de lupt■ ■i trud■,, de speran■e ■i
deziluzii, de izbând■ ■i de înfrân-

gere. Dar, cu toate încerc■rile ■i
nenorocirile, cu tot sângele ■i do-

liul, r■mâne aprins■ setea de liber-

tate ■i credin■■ de a ajunge în ■ara

F■g■duin■ei.
ARAZ
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NSIHENIS

PE PAMANTUL ARMENESC

CEL- MAI VECHIU TEZAUR

AL MANUSCRISELOR

ARMENE■TI

Manuscrisele adunate în Biblio-

teca manuscriselor din Armenia,sunt
originare nu numai din diferitele

centre ale Armeniei dar ■i 'dÎn ■■-
rile unde a emigrat" poporul ar-
mean. O parte din ele s'au scris

la Lemberg, Comeni■a, în unele o-

ra■e din Crimeea, la Roma, Li-

vorno, Vene■ia, Constantinopol, Er-

zânga, Ierusalem, Alexandria, Ispa-
han, Basra pân■ ■i în îndep■rtatul
Bombay, Calcutta ■i insulele Fili-

pine.
Secole întregi, împreun■ cu po-

porul armean, ■i miile ■i zecile de

mii de manuscrise au îndurat prigo-
niri ■i au fost distruse cu bibliote-
cile lor. La 1179 Arabii au dat foc.

la mai mult de zece mii de manu-

scrise, Din ordinul lui Timur-Lenk,
s'au adunat, au fost nimicite sau

duse afar■ din ■ar■ toate manu-

scrisele. Aceasta este poate cauza

c■ reproducerea celor mai vechi ma-

nuscrise nu trece dincolo de sec.

al IX-lea,
i

Dar poporul armean,, creator, n'a

desn■d■jduit-in cauza acestor im-

placabile distrugeri barbare. El a

adunat din nou r■m■■i■ele cultu-

rii sale, a înfiin■at biblioteci, cen-

tre culturale. Astfel de centre au

fost Hovhanavank,P■jni, Sevan, U■i,

caii
i

Tathev,

.
Van etc. Printre acestea,

cea mai veche bibliotec■ este cea

dela Ecimiadzin, care împline■te deja
cel pu■in 500 de ani. -

In istoria ei de 500 ani, aceast■

bibliotec■ a fost ■i ea prada n■-

v■lirilor T■tarilor, Otomanilor ■i
Per■ilor. Cea mai grea lovitur■ i-a

fost adus■ în timpul n■v■lirii lui

Agia Mahmat Khan din 1795.

Intr'un mod ■i mai barbar a fos"

nimicit■ o parte din cea mai veche

comoar■ în jurul anului 1760 când

catolicosul Simion a dat porunc■

pentru p■strarea manuscriselor, Con-

form spuselor catolicosului Simion

însu■i, stare■ul din Sevan, temân-

du-se c■ ar putea fi chemat la r■s-

pundere din cauza st■rii de plâns
în care se g■seau manuscrisele, le-a

aruncat în lacul Sevan, f■când ast-

fel s■ dispar■ pentru totdeauna o

cantitate enorm■ de manuscrise în-

vechite, roase, poate cele mai vechi

■i cele mai importante.
■i când în jurul anului 1830, s'a

încercat s■ se fac■ ordine printre
manuscrisele dela Ecimiadzin ■i s■

se alc■tuiasc■ lista lor, s'a g■sit
acolo o. cantitate neînsemnat■ de

manuserise.

Dup■ lista publicat■ în-limba

francez■ ■i rus■ de academicianul

francez Brosset la 1840, biblioteca
din Ecimiadzin con■inea la aceast■

dat■ 655 de manuscrise ■i tip■ri-
turi. Ele erau în dezortline, necla-

sate.

La sfâr■itul sec. al XIX-lea ■i la

inceputul sec. al XX-lea, gra■ie pro-

gresului gândirii ■i înt■ririi opiniei
publice, cre■te ■i cantitatea manu-

scriselor din Ecimiadzin.
La 17 Februarie 1921, guvernul

Armeniei, printr'un decret special
a declarat proprietate popular■ Bib-

lioteca ■i a încredin■at-o Ministe-

rului Instruc■iunii publice. In anii



primului r■zboiu mondial, cele 4660

de manuscrise transportate. la Mos-

cova pentru siguran■■ au fost îna-

poiate de c■tre guvern f■r■ nici o

lips■. ■i

In primii ani ai noului guvern,
la aceste 4660 manuscrise s'au mai

ad■ogat înc■ 1539 manuscrise. cari

putuser■ fi salvate cu emigran■ii ■i
aduse la Ecimiadzin dela Kâtu■,
Aghtamar, Lim, Varag, Mu■, ■i din

diferite regiuni ale Turciei,
In cursul acestor 20 de ani nu nu-

mai c■ manuscrisele au fost p■-
strate cu grij■ ci au mai Kost

înc■ descoperite manuscrise

-
noui,

num■rul lor a fost îndoit, ajungând
pân■ la 12.000.

Numai în ultimii 2-3 ani au

fost descoperite de c■tre alte or-

ganiza■ii publice ■i de stat ■i de

c■tre persoane particulare,-nume-

roase manuscrise noui cu mare în-

Semn■tate ■tiin■ific■,
Mai ales în perioada aceasta, Bib-

lioteca s'a îmbog■■it cu manuscrise
din Azerbedjan, Persia, Arabia ■i
posed■ ast■zi cele mai bune cule-

geri de poezii ale acestor popoare.
Biblioteca este un izvor nesecat

nu numai pentru a studia istoria

politic■ a Armeniei ■i literatura ei,
ci ■i pentru a cunoa■te întreaga
cultur■ armean■. Pentru a cunoa■te
istoria bogat■ a Armeniei, poezia ei
medieval■ ■i cea din timpurile ac-

tuale, filozofia, astronomia, medi-

cina, matematica, chimia, fizica, geo-

grafia, muzica, frumoasa art■ a mi-

niaturei, cele 12.000 de manuscrise

pe pergament sau hârtie, ne pun
la îndemân■ un material considera-
bil.

Biblioteca este un mare tezaur

nu numai de istorie ■i cultur■ ar-

mean■ ci ■i de istorie ■i cultur■
a tuturor popoarelor Orientului a-

propiat. Cei cari se ocup■ cu stu-
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diul manuscriselor, descoper■ în ele

fapte din istoria Persiei, Azerbed-

janului, Georgiei,

-
Asiriei,

-
Asiei

Mici, Greciei ■i Romei. ■i

-
istoria

culturii acestor ■■ri,
Inc■ înainte de revolu■ie, Biblio-

teca armean■ trezise cel mai viu

,
interes prinfre numero■i savan■i ai

Europei Occitentale ■i ai Rusiei,
îns■ pu■ini au ■tiut s■ se folosea-

sc■ de
i

Acum câ■iva ani, Biblioteca a fost

transportat■ din Vaghar■apat la E-

rivan, capitala Armeniei. S'a cerce-

tat starea manuscriselor ■i s'au luat

m■suri pentru modul cel mai bun

de p■strare a c■r■ilor,
Fuseser■ date la tip■rit manuscri-

sele

.
matematicianului

-
Anania

-
din

■irak (sec. al VII-lea), ale isto=
ricului Korium (sec. al V-lea) ■i
ale cronologistului anonim din sec.
al XIV-lea, Pe baza manuscriselor)

erau preparate re■etele a mai mult

de o sut■ de vopsele întrebuin■ate
în miniaturele noastre, Pe bazalor,
savantul chimist A, Harutiunian a ob-

■inut o serie de vopsele cari în a-

far■ de pictur■ se întrebuin■eaz■ ■i
în fabricarea covoarelor ■i -■es■tu-
rilor.

Profesorul M. Abeghian, printr'o
dare de seam■ din ciclul ■edin■elor,
■tiin■ifice ale Bibliotecii, a l■murit

unele probleme în leg■tur■ cu bio-

grafia ■i ideile lui Koriun.
Profesorul JHairabetian, pe baza

scrierilor lui Anania din ■irak, a

întocmit biografia lui -■i a l■murit

problema privitoare la concep■iile
lui.

Tot. pe baza manuscriselor din

Bibliotec■, a f■cut lucr■ri jntere-
sante georgianul Abula■e. El a des-

coperit în biblioteca noastr■ cea

mai veche traducere armean■ a „Is-
toriei Georgiei", din sec. al XII-lea,
care putea s■ serveasc■ drept prim



izvor pentru Istoria Georgiei, dat

fiind c■ pân■ ast■zi este cunoscut

numai un singur exemplar, în lim-

,

ba georgian■ a. acestei istorii, din

sec. al XV-lea, care a suferit multe

schimb■ri. Tot gra■ie lui Abula■e,
în 1940 a ie■it la iveal■ în Biblio-

teca alfabetul complect al vechilor

Aghuani, care r■spânde■te lumin■,
în limba ■i literatura aghuan■, ace■ti
str■mo■i ai Azeriilor. $

S'au mai descoperit la Bibliotec■

■i o serie de reproduceri din cele

mai vechi manuscrise ale lui Nizami.

Printre ele, „Khamsa",scris la 1560,

pe marginea c■ruia este reprodus
■i de marele poet in-

dian Tahlavi, imitat dup■ Nizami.

iDescoperirea printre manuscrisel■

Bibliotecii, a singurei poezii a lui

Nizami în limba „azeri", are o sem-

nifica■ie deosebit■.

Descoperirea printre manuscrisele

Bibliotecii, a singurei poezii a lui
Mizami în limba „azeri", are o

semnifica■ie deosebit■.
Studiile începute de savan■i l■-

muresc prin noui explica■iuni pe

reprezentan■ii ■tiin■ei ■i-filozofii
trecutului armenesc, Emik, Anania
din ■irak, Grigor din Tathev, „Da-
vid cel Invincibil, M■khitar-din
Her ■i al■ii.

Catalog■rile ■i cercet■rile f■cute

la 1940, au ar■tat c■ în manuscri-

sele r■mase dela poe■ii medievali,
g■sim numeroase nume cari prin
poeziile lor ar fi putut cuceri un

loc. împortant în istoria literatu-
rei armene, îns■ nu sunt înc■ stu-
diate ■i publicate. Astfel poeziile
marilor poe■i Hovhannes din Tâlgu-
ran ■i Grigor din Aghtamar, î■i
îndoiesc, chiar î■i întreiesc num■-

rul.

HAIGA■■EN

CERCETAND CARTILE

PROF. V. TOTOMIANTZ:

Le râle des Arméniens dans

la civilisation mondiale

Lucrarea profesorului Totomiantz

este o Ireplic■ dat■ monografiei „L-
2Afort ottoman" de Louis Rousseau.

La început, titlul sintezei de fa■■ ar

p■rea nejustificat, S'ar întreba cei
ce nu cunosc istoria poporului ar-

mean sub toate aspectele ei, ce rol

poate avea în caden■a culturii mon-

diale un popor oprimat, peregrin
în c■utarea istoriei sale. Monogra-
fia profesorului Totomiantz are îns■

acest scop: de a familiariza. citi-

torul cu spiritul poporului armean,
de a-i descifra fibrele temperamen-
tului s■u, de a pune spiritul ar-

mean în ■es■tura celui universal.

Prima-parte cuprinde reflexiile

asupra rolului Armenilor în istoria

umanit■■ii.
Intr'o carte cunoscut■: „Un peuple

trompé", ap■rut■-dup■.r■sboiul
mondial Fritjof Nansen, prezint■
istoria poporului armean ■i g■se■-
te c■ tr■s■tura fundamental■ a ei

a fost vertebrat■ de o prea larg■

simpatie fa■■ de -popoarele . care

i-au fost asupritori.
Cre■tinismul ca religie etatist■ a

fost proclamat de misticismul orien-

tal ca religie durabil■ la anul 301.

Acest rol de; a proclama cre■tinismul
a avut o consecin■■ istoric■ grav■.
Nenum■rate hoarde de origin■ mon-

golic■ au ■inut s■ asupreasc■ po-
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porul pentru inten■ia. lui de puri-
ficare sufleteasc■, pentru faptul c■

el manifesta o cerin■■ organic■ pen-
tru credin■■. Inc■ din secolul VI-lea

dup■ Hristos, Armenii sunt agri-
cultori, lucr■tori, militari în colonii-
le: din

.
Constantinopole. Cei

..
mai

mul■i dintre ei î■i p■streaz■ spe-

cificul na■ional ■i ni se. asimileaz■,
Emigra■ii armeni - s'a

-
remar-

cat adesea - pierd limba ■i religia
asimilându-se total tradi■iilor ■■ri-
lor ospitaliere. C■ este a■a o

probeaz■ totala asimilare manifes-
tat■ în România ori în fosta Po-

lonie. Totu■i asimilarea în masse-

le mahomedane este cu neputin■■ s■

se înf■ptuiasc■ când este. vorba de

Armeni.

-
In Rusia, Armenii : ■i-au

p■strat neatinse calit■■ile lor na-

■ionale, la fel-în Turcia, de■i
rela■iile între Ru■i ■i Armeni datea-

z■ din timpul prin■ului Wladimir
Dekiev. Imp■ra■ii bizantini de ori-

gine armean■ au contribuit ei în-

s■■i la r■spândirea cre■tinismului
în Bulgaria ■i Serbia. Chiar Pau-

licienii-(sect■-cre■tin■-armean■)
transplanta■i în secolul al X-lea în

Tracia, joac■ acela■ rol. Ameste-

cându-se cu secta massalianilor ei
dau bogomilismul. Un istoric bul-

gar (Katzaroff) a afirmat c■ Sa-

muel regele Bulgariei este de ori-

gin■ armean■. Emigra■iile armene■ti
în toat■ lumea au adus dup■ o in-

trare în massa popoarelor rezul-
tate creatoare. Astfel, o serie d■

personallit■■i se pot cita: V. Sa-

royan, nuvelist american, Michel Ar-

len, romancier englez, Eleonora Du-
se, poeta Aghanor Pompili, chimis-
tul Ciamician, pictorul Aiwazovscky.

Rolul istoric al Armenilor. Din
acest punct de vedere trebue ini-

■ial ar■tat c■ „les Arméniens appar-

tiennent au nombre de ces nations

rares, qui malgré leur antiquité,

existent „encore aujourd'hui. A -

époque ou la Babylonie, PAssyrie
et méme PEgypte ancienne n'exis-

tent plus, les Arméniens, malgré les

persécutions,

-
méme leur anéantis-

sement dans I'Arménie Turque con-

tinuent leur existence non seule-

ment dans'"Arménie Russe, mais aussi

dans bien d'autre pays." O schi■■

de istorie capteaz■ urm■toarele da-

te. In sec. XIX-lea înainte de Hris-

tos, Armenii condu■i de Arminius,

emigreaz■ din Tracia în Asia Mi-

c■ ■i se amestec■ în massele acestor

popoare. Dup■ numele acestui con-

duc■tor antic, vine numele poporu-

lui. Numele cel vechiu al ■■rii era

Nairi „nom souvent rappelé encore

3000 -ans avant J. C. dans Phistoire

des Assyriens et Babyloniens". Dup■

moartea lui Alexandru cel Mare,
rmenia sc■pând de st■pânirea ma-

cedonean■, fondeaz■ prin VYervant

a doua dinastie regal■.

Ca propagatori ai crestinismului,
Armenii au o importan■■. capital■.
Intre massa,mahomedan■ ■i-bar-

bari, Armeniiîn mai multe perioade
a istoriei, sunt un tempon, care p■-

ze■te religia cre■tin■.

Conduc■torii-bisericii-gregori-
ene s'a ajutat de inven■ia|alfa-

betului armean (Mesrop este inven-

tatorul lui) ■i datorit■ acestei crea-

■ii tehnice s'a tradus Biblia. Dup■

inven■ia lui-Mesrop, s'a ordonat

înfiin■area de ■coli armene■ti. .O

serie de persecu■ii sunt replicile
intensei propagande religioase. Du-

f■ epoca în care Armenii au cuce-

rit Araratul, via■a poporului a de-

venit plin■ de îndoeli ■i dozat■

de un puternic scepticism. Apari-

■ia Arabilor face ca aceast■ stare

de incertitudine s■ devie mai now-

roas■. O ac■iune a prin■ilor ar-
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meni normalizeaz■ istoria, In tim-

pul acestor epoce arhitectura î■i
face debutul. Cucerirea Turcilor fa-

■■ de Armenia atrage o nerezisten■■

din partea popula■iei. In 1059 o

serie de condamn■ri, încep martira-

jul poporului.
Armenii la Bizan■. Inc■ din sec.

V-lea aristocra■ii armeni se refu-

giaz■ în mass■ în Imperiul bizantin.
La curtea lui Constantin cel Ma-

re emigra■ii joac■ un rol militar.
Astfel Justinian mcred■—n■eaz■

lui

Narses conducerea militar■ impotri—
va Go■ilor. Fa■■ de acest eroism
Giovan 'Giorgio Trissino a scris

epopeea „L'ltalia liberata dai Goti".
In celebra sa oper■ „,I'Architecture
arménienne et Europe", Strzygow-
ski scrie

°

despre rolul Armenilori:

„Ainsi encore Artavazdos, chef de

et Paristocratie ariménienne était re-

présentée d'une mani&re nombreuse

dans la cavalerie-romaine'"-pag.
733.

s

S■ urm■rim dup■ Totomiantz e-

migra■iile poporului "armean. In In-

dii, documentele cele Mai vechi in-

dic■ emigra■ie din 1497. -Aici Ar-

menii înfiin■eaz■ colonii (la Calcutta,
Bombay,-Madras), In Persia, Ar-

menii sunt din sec. XVI-lea unde

istoria îi înregistreaz■ drept clas■

aristocrat■ ■i ca membrii ai Cur■ii
■ahului. In Turcia, Armenii sunt

înc■ din sec. V-lea, musulmanii ve-

nind-9 secole mai târziu dup■ ei.

Rolul administrativ, jucat în Turcia
-

este semnalat. Medicina, fire■tc în

preocup■ri în rudimentare, jurispru-
den■a, agronnmm sunt sus■inute cu

profesori armeni. In Egipt, Arme-

nii apar mai târziu, în sec. V-lea,

dup■ Hristos în timpul domina-

■iei musulmane. Ei. în organiza■ia
Statului au rol de demnitari. In

Balcani, istoricii situeaz■ emigra-

la division arménienne aristocrate,

rea în epoca lui Vasile II-lea (976-
1025).

.
Bogomilismul

-
rezultat din

sepa paulician■ cu alte credin■e re-
ligioasé este - Bulgarii recunosc -
datorit■ Armenilor. La Belgrad Ar-

menii' vin în timpull domina■ieitur-

ce■ti. Inainte de Principate Arme-

nii sunt în România.
Arhitectura armean■, Originalita-

tea arhitecturii armene au ar■tat-o

Karl Roth ■i Strzygowski. Contri-

bu■ia arhitectural■ armean■ se a-

rat■ pentru cercet■torii cita■i

-
ca

predecesoare direct■ a arhitecturii

religioase romane. Specificul artei

armene, ca mijlocitoare între crea-

■ia de art■ iranian■ ■i cea bizan-

tin■, „a ocupat o pozi■ie mondial■",
Faptul ocup■rii acestui loc impor-
tant se datore■te construc■iei cu-

polei. Configura■ia monumental■, a

construc■iei cupolei a f■cut ca s■

întregeasc■ ansamblul arhitectural ■i
s■ n■zuia■c■ c■tre un sim■ al armo-

niei, asem■n■tor celuja din rena■-
tere. Karl Roth pe care Totomiantz

îl citeaz■ în cartea sa „Sozial- und

Kulturgeschichte-des byzantischen
Reiches"" analizeaz■ componentele ar-

tei bizantine, desemnând drept ele-

mente fundamentale la configura■ia
acestei arte: elenismul, orientalis-
mul ■i cristianismul. Clasicitatea ar-

tei armene se impune dac■ ne gân-
dim la acordul perfect al liniilor
care întrep■trunse armonic se pre-

lungesc în cupol■. Catedrala Sf. So--,
fii este exemplul cel mai elocvent

-pentru demonstrarea arhitecturii re-

ligioase ai c■rei creatori sunt Ar-

menii, Faptul r■spândirii arhitecturii
se datore■te emigra■iei. Sub influ-

en■a artelor plastice dela-Roma,
din Egipt, similitudinea cu aceste

tendin■e plastice au dus la desbate-

rea paternit■■ii arhitecturei religi-
oase: „I'Orient ou Rome?". Intr'e

schi■■ de p■reri tragem concluzia
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c■: „Une origine commune de la

peinture italienne et de la peinture
byzantine tardive peut étre trouvée

en Arménie Cilicienne dont les ma-

nuscrits enluminés du XIII s. combi-
nent la richesse et la puissance avec

une émotion doucement humaine que

Byzance n'a jamais connue".

Armenii ca economi■ti. Dup■ pro-

fesorul Totomiantz, organizarea coo-

peratist■ din Rusia este de „tradi-
■ie armean■". Inc■ din cele mai

vechi timpuri exista la ei o form■'

rudimentar■ care evoluând a dus la

o organizare administrativ■

-
recu-

noscut■ unanim de speciali■tii ma-

teriei. Tehnica agricol■, iriga■iile,
. ■tiin■a de a putea scoate un randa-

ment str■lucit, cooperativele de con-

suma■ie, cele agricole, sunt „foarte
r■spândite în Armenia ruseasc■ de

dup■ 19007. Ca Armeni care au

lucrat în coopera■ia ruseasc■, auto-

rul citeaz■ pe Avsarkisoff, Mami-

konoff, Kotelnikoff, Agababoff, la

care se al■tur■ autorul, str■lucitul

economist Totomiantz.

In partea ultim■ a lucr■rii sale,
Totomiantz creioneaz■  personalita-
tea câtorva reprezentan■i de frunte

ai spiritului armean. Portretele sunt

Scurte ■i cuprind notele esen■iale
ale activit■■ii celor portretiza■i. La

fiecare portret biografia este schi-

■at■ paralel cu ceeace au creat per-

sonalit■■ile prezentate. Astfel Jean
Althen este acel „introducteur de

la gatance" c■ruia Volclusienii ■i
sunt recunosc■tori. Contele Michel

Loris-Melikoff (printre primii mi-

litari tehnicieni ai armatei ruse).
Pictorul apelor, J. K. Aiwasovsky,
celebrul compozitor, reprezint■ cul-

mea creativ■ în art■ a poporului
armean. Nubar 'Pacha este recunoscut

ca un capabil „politician ■i om de

stat egiptean, care a jucat un rol

foarte important în crea■ii noului

Egipt." Melkon Khan este autorul

unor scrieri politice privitoare la

reformele "sociale din Persia, socio-

log dotat cu un spirit de p■trun-
dere ■i cu o incisiv■ ironie. Gene-

ralul Lazzareff î■i are popularita-
tea sa gra■ie dota■iei de mare stra-

teg care i-o recunoa■te" istoria.

„Le role des Arméniens dans la

civilisation

-
mondiale" este o mo-

nografie util■ ■i specialistului ■i
cititorului care voe■te a se informa

de ceeace a produs spiritualitatea
armeneasc■ în cultura mondial■. E

de remarcat la prof. Tomiantz o-

biectivitatea. Tratând despre apor-
tul cultural al na■iei sale, autorul ar

fi putut lesne c■dea în considera■ii
arbitrare, în afirma■ii eronate ori

ar fi putut exagera istoria cultural■

a poporului s■u. Succint■ ■i bine do-

cumentat■ lucrarea este o vedere de

ansamblu scris■ cu unspirit ■tiin■i-
fic demn de remarcat, cu o putere
de sintez■ care epuizeaz■ în cele

o sut■ de pagini destinul spiritual ul

poporului peregrin în ve■nica c■u-

tare a istoriei sale.

JIRAIR MAGARDICIAN
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POPOARELE CAUCAZIENE

Caucazul, „Munte al Limbilor",
este curios în fapt prin aceea c■,

pe un spa■iu aproximativ de m■-

rimea Fran■ei se vorbesc peste 40

de limbi; trebue ■tiut îns■, c■ cele

mai multe dintre aceste limbi sunt

întrebuin■ate de pu■in numeroase

popoare.

In vorbire, numele de „Caucaz"se

refer■ atât la munte cât ■i la regiu-
nea a■ezat■ la nord ■i sud între

Marea Neagr■ ■i Marea Caspic■,
respectiv: Ciscaucazia ■i  Transcau-

cazia.
i

Ciscaucazia, -care se întinde în-

tre munte ■i gurile Donului ■i Vol-

gei, este step■ pfin natura sa.

Ciscaucazia nu are o istorie. Co-

Ioniile ucrainiene ■i ruse sunt fi-

nere ■i locuitorii de munte nu au

nici o. istorie,
Din contr■, de cealalt■ parte a

mun■ilor, locuesc trei popoare mai

puternice, dintre care dou■ au un

trecut istoric: grupul Cartvelic, de

care apar■ine Geeorgia; Armenii ■i

T■tarii din Azerbedjan care au n■-

v■lit cei din urm■ dintre popoarele

asiatice, în ultimul timp a evului

mediu.

Georgia, Armenia ■i Azerbedjan,
s'au constituit în republici na■iona-
le, dup■ pr■bu■irea imperiului ■a-

rilor, ■i în prezent nominal „inde-
pendente", în realitate: îns■,-sub

constrângerea aspr■ a Uniunii So-

vietelor.
Pe când Armenia Sovietic■, lo-

cuif■ în cea mai mare parte de

Armeni, are acea■i limb■, din con-

tr■ în regiunile celorlalte dou■ re-

publici-sovietice sunt-r■spândite
mici triburi care difer■ prin ras■,
religie sau limb■.

Astfel în  Azerbedjan locuesc T■-

tari,. Tali■i, Turcmeni ■i alte po-

poare, toate mahomedane, îns■ nu

de acea■ doctrin■.

Limba dominant■ este turc■, lim-

b■ care dup■ etimologie ■i sintax■

se deosebe■te de limba armean■,
In Georgia popula■ia principal■

o constitue Georgieni, care de Ru■i
sunt numi■i „Gruzini" pe când ei

îns■■i se numesc Cartvili, Cartveli.

Cartvilii locuesc regiunea din îm-

prejurul 'capitalei Tiflis ■i num■r■

vre-o 500;000. suflete.

Prin limb■ ■i ras■ cu ei sunt în-

rudi■i de aproape Imeri■ii, -care
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num■r■ tot vre-o 500.000. suflete

■i care în secolele trecute av■au o

existen■■ politic■ autonom■ sub con-

ducerea unui prin■.
Rude dep■rtate ale Georgienilor

sunt Migrelieni, a c■ror limb■ este

atât de dep■rtat■, încât Cartvilii

■i Migrelii se în■eleg cu greu.

Deasemenea ■i locuitorii Cahetei

au un dialect propriu.
De grupul Cartvelilor apar■ine ■i

Av■arii, mahomedani, care prin în-

fluen■a religiei s'au înstr■inati cu

des■vâr■ire de neamul ■i limba lor.

Abhazii, care locuesc, pe

.
■■rmul

M■rii Negre n'au nici un fel de

leg■tur■ cu Georgieni. Se spune c■

este imposibil de înv■■at limba lor

dac■ nu e■ti de aceast■ origin■.
In rezumat se poate spune, c■

în Nord-Caucazia, cu excep■ia Da-

ghestanului, limbile dominante sunt

ucrainiana ■i rusa ■i în Transcau-

cazia limba-procentual dominant■

este-armeana.

Regiuni întinse locuite de Armeni
sunt-încorporate la Georgia.sau

districte-autonome la  Azerbedjan,
In Tiflis 30-40 la sut■ din lo-

cuitori sunt Armeni. De asemenea,

în cei 800 de mii de locuitori pe
care num■r■ ora■ul "Baku propor-

■ia numeric■ este destul de mare.

In total în Caucazia 2 milioane
locuitori vorbesc limba armean■.

Limba t■tar■ este vorbit■ în A-

zerbeidjan de-1,800,000-locuitori.

Din 2,7. milioane locuitori - ai

Georgiei, 1,5 milioane vorbesc dia-

lecte înrudite limbei cartvele.

Colonii foarte puternice armene,

locuesc peste mun■ii pân■ la Ros-
tov ■i-Astrahan.

Cele mai multe din limbele cau-

caziene sunt din punct de vedere

linguistic înc■ problematice.
Din contr■ limbele armean■ ■i

oset■ sunt limbi  indogermane.

Exist■ aci o literatur■ georgia-
n■, ■i o mult mai important■ di-

teratur■ armean■ cu o -vechime de

peste 1500 ani.

Acesta este m■rturia

-
puternicei

vie■e suflete■ti ■i calit■■ilor spiri-
tuale acestui popor a c■rui trezire

spiritual■ este datorit■ ■i înfluen-

■ii universit■■ii german■ „Dorpat cu

o sut■ de ani în urm■.

„Bubarester Tageblatt"

Dr. PAUL RONRBACHE

POPOARELE DIN CAUCAZ
In acest spa■iu, cu mun■ii s■i în-

chiz■tori ca ni■te z■voare ■i cu

numeroase v■i dela Nord la Sud

■i dela Vest la Est, situate între

dou■ continente, tr■e■te un num■r

uimitor de mare de popoare ■i
triburi dintre cele mai-diferite,
Diferite în ce prive■te num■rul,
rasa, cultura ■i: religia. Astfel în

°

Caucazia au existat din cele mai

vechi timpuri. contraste. ■i-lupte
între aceste popoare, lucru-.prin
care a suferit desvoltarea lor, dar

care îns■ au fost folositoare des-

f■■ur■rii altor calit■■i, ca sacrifi-

ciul pentru patrie, vitejia, cavale-

rismul ■i bucuria de a primi oas-

pe■i.
Popula■ia Caucazului este-eva-

luat■ în total la cel mult 10 mi-

iioane, dintre care 7 milioane sunt

cre■tini ■i 3 milioane musulmani,
Poporul cel mai numeros este cel

armean, care a trecut la cre■tinism
înc■ din sec. III ■i care are un im-

portant trecut cultural. Regiunea în

care locuiesc se întinde în cea mai

mare parte în Turcia ■i în mic■

parte ■i în Caucazia, unde se pot
num■ra 1,5-milioane de-suflete,
Acestui popor talentat, dar neno-

rocit din punet de vedere politicy
nu i-a reu■it, în decursul lungii sale
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proprie de stat decât un foarte

scurt timp. Pe vremuri a fost (su-

pus ■i dominat de persani ■i arabi

■i mai târziu de turci. Incerc■ri
de revolt■ împotriva domina■iei tur-

ce■ti au dus

.
în secolul trecut la

contra-m■suri sângeroase din par-
tea Turciei. „Groz■viile armene■ti"
formau pe atunci o rubric■ perma-
nent■ în ziarele europene. Dar a-

ceste certuri" interné au fost a■■-
■ate ■i exagerate. în m■sura lor

de c■tre Anglia, care c■uta s■

p■streze du■m■nia între Rusia ■i
Turcia. Astfel s'a întâmplat c■ ar-

menii au activat în timpul r■zbo-

iului mondial în cea mai mareparte
ca du■inani ai Turciei ■i ca prie-
teni ai Rusiei, atr■gându-■i astfel

■i mai mult ura turcilor, exprimat■
din nou sub Kemal Pa■a.

Inc■ dela începutul secolului a-

tâta mii de armeni au-emigrat
din regiunea Caucaziei turce■ti în

acea ruseasc■, unde se formaser■

mari goluri din cauza emigr■rii
sau distrugerii-cerchezilor-musul-

mani. Aceste emigr■ri au continuat
■i imediat dup■ primul-r■zboiu
mondial.

Dar oamenii nu au g■sit pe p■-
mântul rusesc pacea sperat■ ■i fe-
ricirea a■teptat■. Rusia de pe tim-

pul ■arilor obliga pe armeni s■

treac■ la religia ortodox■, le în-

chidea ■colile lor biserice■ti, le con-

fisca importantele fonduri ■i imen-

sele posesiuni imobiliare, impunân-
du-le episcopi ■i patriarhi -ai bi-

sericii ruse■ti. Este natural c■ a-

ceast■ stare de lucruri nu s'a îmbu-

n■t■■it sub domina■ia sovietelor cu

toate c■ acum, cel pu■in dup■ nu-

me, formau o republic■ autonom■.

Dimpotriv■, se poate spune, c■ Ar-

menii, ace■ti cre■tini convin■i, do-
resc din toat■ inima s■ scape din

sclavia bol■evismului, considerând pe

fiecare care încearc■ s■-i salveze,
ca prieten.. Dar totu■i situa■ia lor

ca popor împ■r■it între Turcia ■i
Rusia este ■i r■mâne grea.

„Universul"

Gen. PAUL HASSE

RITURI ORIENTALE
LA VENETIA

Printre atâ■ia vizitatori pe care

Vene■ia îi atrage continuu, nu sunt
'

mul■i acei care s■ fie descoperit
mica insul■ care tr■e■te din pasta
ro■iatic■ a fabrica■iunilor sale, din

verdele intens al chiparo■ilor s■i,
■i. albastrul schimb■cios al lagu-
nei. Mul■i au trecut al■turi ■i poa-

te c■ s'au gândit cu invidie la fe-

rici■ii s■i locuitori. Câte unul, într'-

una din acele dimine■i de var■ în

care se pare c■ se navigheaz■ într'o

cup■ de cristal neted■, ca diaman-

tul, a coborât pe mica punte unde

ajunge parfumul miilor de-flori

de gr■din■ ■i desigur nu a fost des.

am■git de acest lini■tit col■ al O-

rientului Vene■ian, curat ■i.vesel,
aurit ■i-mirositor.

In 1716 insula a fost concesio-
nat■ unor c■lug■ri armeno-catolici

condu■i de nobilul armean din Se-

basta, Mechitar, adic■ mâng■itorul.
Aceasta a fost origina splendoarei
actuale a insulei; c■lug■rii armeni

ai-Venerabilului-Mechitary exila■i
din Patria lor nefericit■, s'au sta-

bilit definitiv, cu consensul Sereni-

simei Signorii ■i mân■stirea unde

se preg■tesc sacerdo■ii pentru Ar-

menia, Siria, Cilicia, Mesopotomia,
Arabia, devine un mare centru de

cultur■ ■i de studii orientale. Pu-

■in câte pu■in Congrega■iunea Fra-

■ilor. Mechitari■ti c■p■ta str■lucire

■i putere, insula se îmbog■■ia cu
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plante ■i cu gra■ioase edificii. ■i
Lord Byron care din Vene■ia Ita-

liei, f■cuse Patria sa ideal■, c■u-

t■ în mijlocul amabililor ■i b■rbo-

■ilor locuitori ai frumoasei insule,
pacea. pentru sufletul s■u turburat

de perfidia concet■■enilor s■i ■i de

necredin■a dmantelor sale.

Ast■zi, insula are un pre■ios muz

zeu, o bogat■ colec■ie de arte ■i
mai multe pre■ioase colec■ii ■tiin■i-
fice. Dar o atrac■ie cu totul special■
o dau riturile curioase ■i pitore■ti,
caracterizate printr'un fond tipic o-

riental, pe care c■lug■rii îi s■-

vâr■esc pentru

-
îndeplinirea misiu-

nei lor. Liturghia ■i alte ceremo-,

nii religioase cari se desf■■oar■
într'o biseric■ simpl■ pentru a c■-

rei restaurare a contribuit în mod

larg Regina Margherita a Italiei,
dup■ incendiul din 1883, sunt f■-
cute cu un ceremonial foarte ve-

chiu ■i sugestiv, bogat de profund■

■i simbolic■ semnifica■ie.

Pre■ioasele vestminte cu cari se

împodobesc monahii pentru-înde-

plinirea serviciului religios, contri-
buiesc la alc■tuirea unui tot de o

considerabil■ valoare coreografic■:
este o policromie fastuoas■ ■i foar-

te original■, de care este greu,

pentru cine nu a mai v■zut-o,
formeze o idee.

O bogat■ manta brodat■, aco-

per■ spatele preotului care sluje■te
pân■ la' c■lcâe. In locul c■ciuli■ei
pe care o poart■ preo■ii de rit la-

tin, ei au o coroan■ de o costisi-
toar■ factur■ f■cut■ anume pentru
a da m■re■iei ■i impozan■■. Cei cari

ajut■ la slujb■, în schimb, sunt îm-

br■ca■i în c■ma■■ alb■ împodobit■
pe umeri cu broderii colorate ■i în-

crustate cu argint, dup■ genulbi-

zantin. Dar în marele slujbe ponti-

ficale spectacolul atinge efecte cu

totul necunoscute nou■ occidenta-

lilor.

C■lug■ri, cari de obicei, poart■
barba lung■, dup■ anticul proverb
oriental care zice „Cine este f■r■

barb■ este f■r■ demnitate" se îm-

podobesc cu vestminte din cele mai

rare ■i antice, p■strate de ei cu

gelozie: Abatele general al Ordi-

nului c■ruia Papa i-a conferit inalta

demnitate de Arhiepiscop, „în parti-
bus", -poart■ pe cap o mitr■ de

mare valoare prin nenum■rate pie-
tre pre■ioase cari o impodobesc ■i
■ine în mân■ un baston pastoral îm-

pun■tor, îmbr■cat cu un val de m■-

tase pentru ca mânile prelatului s■

nu atinng■ mânerul sfi ■it; ■i câ -

t■rile liturgice sunt întocmite în

nu ating■ mânerul sfin■it; ■i cân-

t■ri orientale cari izbesc fantezia

c■l■torului. Când cel care face sluj-
ba purcede la preg■tirea celor sfin-

te, dou■ perdele brodate îl as-

cund  vederei celor cari asist■. la

slujb■, ca în timpurile antice ale

cre■tinismului-în care diaconul im-

punea celor nesfin■i■i, p■gânilor ■i
catecumenilor s■ ias■ din biseric■

pentru a nu profana marele mister,

Rituri cu totul particulare, pline
de un delicat parfum de poezie,
precum atunci când, în ziua în■l-

■■rei Fecioarei, Abatele binecuvân-,
teaz■, în mod solemn, strugurii ■i
diaconii ■i  subdiaconii.distribuesc

poporului fructul auriu al p■mân-
tului în■l■at prin consacrarea divin■

la valoarea unui simbol-profund
cre■tin.

Revista „Tempo"
din Milano

ALVISE ZORZI



608

PROBLEMA ARMENILOR

Ne-am ocupat, mai lunile trecute,
de aceast■ problem■ ■i, discutând
obiectiv realit■■ile dela noi,

-
am

pus desbaterei o concluzie. Anume:

armenii s■ nu-i urmeze pe jidani,
pe calea exclusivismului Ior eco-

nomic. Dac■ evreii au ajuns la o

grav■ problem■ jidoveasc■ în Ro-

mânia, faptul nu li se datore■te
decât lor. Numai intoleran■a evre-

easc■ a creat problema.
In cadrul discu■iei

-
pe , care am

f■cut-o cu privire la armeni, am

mai f■cut o di■tinc■ie.

.
Am spus,

într'adev■r, atunci c■ din massa ar-

menilor, se desprinde o categorie,
armenii de proasp■t■ infiltra■ie, ar-

menii cu pa■apoarte Nansen, cari
au un mod special de a se purta
■i cari fac r■u majorit■■ii popula-
■iei armene, cu metodele pe care

vor s■ le instaureze în via■a eco-

nomic■, Li

Urmarea discu■iei f■cute de noi,
a fost o însemnat■ fr■mântare de o-

pinie public■. Am primit, cu a-

cest prilej, sute de ecouri din toate

straturile.sociale române■ti-■i din

rândurile.armenilor, concretizate în

tot atâtea scrisori, unele anti, al-

tele pro-armene■ti.
Am" publicat o parte din aceste

scrisori, în:mai multe din nume-

rile trecute.. Pentru o judecat■ o-

biectiv■, s■ ascult■m azi ■i cuvântul

care expune o alt■ opinie. lat■ una

din aceste scrisori:
3

„Armenii constituie unul din ele-

mentele-cele mai vechi al aces-

tei ■■ri. Prezen■a lor este istori-
ce■te dovedit■ în ora■ele Moldovei

chiar în momentul întemeierei ace-

stui Principat.
Cu prilejul încerc■rilor de a se

da un însemnat impuls vie■ii econo-

mice în Statul nou creiat, primii

Domni, dela Alexandru Cel Bun

pân■ la ■tefan cel Mare, au so-

cotit necesar s■ mai cheme ■i alte
colonii armene■ti pe lâng■ cele sta-

bilite mai demult,, din ■■rile veci-

ne, dându-le chiar unele privilegii,
In schimb, în decursul secolelor,

armenii au ■tiut s■ devin■ un ele-

„ment folositor; specializa■i în ne-

go■ ■i me■te■uguri, ei au activat

în' ■■rile române în domeniul eco-

nomic. Prop■■irea primelor

.
ora■e

le datore■te. ■i lor ceva în ce pri-
ve■te

-
desvoltarea lor economic■.

Este demn de semnalat c■ din

primele veacuri ale a■ez■rii lor în

aceast■ ■ar■, armenii au participat
■i la via■a public■ a ■■rii, dând

însemnate figuri -ca agen■i diplo-
matici,.militari, c■rturari, etc, iar

în ce prive■te marea lor mass■, ea

s'a identificat în totul cu n■zuin-

■ele ■i aspira■iunile poporului au-

tohton.

Afar■ de aceasta, armenii s'au

dovedit. un element asimilabil din

cauza afinit■■ilor rasiale ■i religiei
lor cre■tine. Este deajuns s■ sem-

nal■m faptul c■ n'a r■mas vre'o .

urm■ palpabil■ din toate a■ez■rile
compacte ale armenilor de prin ■■-
rile române. Cele câteva sfinte l■-

ca■uri r■mase înc■ deschise din cele

dou■zeci . ■i cinci. de biserici din

Moldova ■i num■rul restrâns de e-

noria■i în jurul lor, nu reprezint■
decât o neînsemnat■ r■m■■i■■ din

comunit■■ile numeroase de alt■-da-

t■, dovedind astfel ritmul accelerat

al.asimil■rii-complecte.
Este adev■rat c■ armenii-n'au

p■strat pân■ la sfâr■it o situa■ie
proeminent■ în nego■ul ■■rii, deoa-

rece rolul lor a fost preluat mai

întâi de greci ■i apoi de jidani, ast-

fel încât pe la jum■tatea secolului

trecut ei pierduser■ orice impor-
tan■■ în via■a economic■ a ■■rii,
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dându-se la alte îndeletniciri, me■-

te■uguri, agricultur■, profesiuni li-

bere, magistratur■, func■iuni pub-
lice, etc.

a

In ultimele decenii am v■zut un

nou exod al armenilor în ■ara ro-

mâneasc■. Incepând de la masacrele

hamidiene pân■ la ultime■e. prigo-
niri atât din Turcia cât ■i de sub

jugul bol■evic, s'a a■ezat un 'oare-
care num■r de armeni pe aceste me-

leaguri, care s'a bucurat de o larg■

ospitalitate cre■tineasc■.
S■ nu exager■m îns■ nici. num■-

rul, nici importan■a acestui

-
ele-

ment nou, dup■ cum se face în ul-

timul timp, creând astfel diversiu-

nile pe care le urm■resc unii adev■-

rat str■ini de ■ara aceasta,
Nici-num■rul -- actual al-armeni-

lor afla■i în ■ar■, nici îndeletnicirile
lor nu prezint■ un, pericol pentru

promovarea elementului autohton în

via■a economic■ a ■■rii, deoarece

elementul armenesc este sortit de

a fi contopit în massa'popula■iei
b■■tina■e a■a- cum.. înainta■ii-lor

s'au asimilat.

Dealtfel,:din datele pe care le

avem, rezult■ clar c■ num■rul total

al armenilor nu dep■■e■te nici 20°

de mii de suflete în întreaga ■ar■,
iar cel al nanseni■tilor nu ajunge
nici la 8.000 de suflete.

va
v
i tini

ru
FRy….“xfTaxi
-

i

Mai trebuie ad■ugat c■ num■rul

celor c■s■tori■i cu Români cre■te
din zi în zi ■i chiar din rândul

celor veni■i în ■ar■ în ultimele de-

cade.

Tot astfel, ■coala armean■ din

Capital■: care num■ra acum un de-
ceniu 400 de elevi, copii de refu-

gia■i, ast■zi are un num■r de a-

bia 250 de elevi, ■i num■rul este

în descre■tere continu■.

Nu ne îndoim apoi c■ ■i cei ve-

ni■i recent vor pre■ui ■i ei primi-
rea prietenoas■- celi s'a f■cut atât

din partea autorit■■ilor cât ■i de

poporul român, dovedind nu numai

un element pa■nic ■i muncitor, ei

■i-con■tient de-vremurile pe care

le tr■im -■i- de îndatoririle c■tre

■ar■ ■i poporul ospitalier»

Astfel c■
-- închee scrisoarea pe

care ne-o trimete d. A. K. - nu

va fi niciodat■ vorba de o prob-
lem■ armeneasc■ în România ■i cu

atât mai pu■in de o chestiune de

oarecare.gravitate".
Vom mai reveni» asupra acestor

rânduri.-Cititorii no■tri s■ se op-

reasc■ îns■ ■i singuri asupra ar-

gumentelor ce li 'se dau.

„Porunea Vremii'

:1 îi$IEî$U



COLONIILE ARMENE DE ALTA DATA

PLovVDIV-UL ISTORIC
Istoria Plovdiv-ului, unul din cele

mai vechi ora■e din Bulgaria, bo-

gat■ în amintiri ale trecutului, a

fost studiat■ în 'ultimul timp de

cunoscutul avocat, ,Dr. Vasil Beev,
care a tip■rit rezultatul lucr■rilor

sale într'un frumos volum de 288

pagini. s

Gra■ie a■ez■rii sale geografice ■i
mo■tenirii sale arheologice destul

de bogate, Plovdiv a atras înc■ de

mult aten■ia multor savan■i. G■sin-
du-se în acela■ timp pe vechiul
drum roman care lega Occidentul de

Orient, el a fost vizitat deseori de

c■l■tori de toate na■ionalit■■ile în

memoriile c■rora putem g■si multe

însemn■ri privitoare la acest ora■.
Lucrarea D-rului V. Beev, scris■

într'un stil pl■cut, este din cele mai

reu■ite. Autorul nu s'a dat îna-

poi dela nici un efort, îndrumân-

du-se dup■ izvoare bibliografice cu-

noscute. O parte întreag■ a lucr■rii
este rezervat■ însemn■rilor.topo-
grafice; istorice ■i statistice, ade-
sea ilustrate, ceeace o face mai ac-

cesibil■ cititorului,

In anumite capitole ale volumului,
cari se citesc cu mare interes, se

dau din când în când informa■iuni
privitoare la Armeni, fie ele sau nu

nout■■i. Nici nu s'ar fi putut altfel,
întrucât autorul n'a avut posibilita-
tea ■i poate n'a avut nevoie s■ se

foloseasc■ de izvoare armene■ti sau

str■ine privitoare la Armeni.

Numele Plovdiv-ului, sub numele
de Filipopoli sau Huluba (proba-
bil o deforma■ie dela Filibe) este

adesea men■ionat în bibliografia ■i
în manuscrisele armene■ti.

L■sând la o parte m■rturiile lui

Herodot, Strabon ■i al■ii despre e-

migrarea Armenilor din Tracia, pe
baza c■rora profesorul G. Ka■arov
stabile■te o leg■tur■ de sânge în-

tre cele dou■ rase, dac■ am alege
ca punct de plecare emigr■rile Ar-

menilor în timpul împ■ra■ilor bizan-
tini, între sec. VI ■i X, am con-

stata c■ Armenii locuiau înc■ de
mult în acest ■inut, unde s'au ri-
dicat dintre ei ■i personalit■■i în-

semnate.

Astfel, în jurul anului 1000, gu-
vernatorul ora■ului este Patric Teo-

dorakan, de origin■ armean■, a c■- °
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rui influen■■ se întindea pân■ la

Adrianopole.

Dup■ Anna Comnen, pe vremea

tat■lui s■u, împ■ratul Alexis Com-

nen, (1081-1118), majoritatea lo-

cuitorilor din Plavdiv era format■
din Armeni ■i paulicieni. Se a-

minte■te chiar de un cartier al lor.

Iar dintre cei "noi, savantul

°
ceh

K. Irecek, aminte■te de o armat■

din ora■ format■ din Armeni ■i Si-
rieni,

In 1083, un înalt func■ionar bi-

zantin,

-
Grigore

-
Bakurian, Armean

din Calcedonia, din regiunea Daik-

Kâghartchk,

-
construe■te

-
cunoscuta

mân■stire Batchkovo de lâng■ Plov-
div. Bakurian a fost ■i guverna-
tor al Plovdiv-ului.

In 1091 tr■ie■te ca prizonier la

castelul Cur■ii din Plovdiv, prin-
cipele armean Grigore Gabras din
Taron.

In 1170 a existat la Plovdiv o

mân■stire-armeneasc■, stare■ul c■-

reia, Ioan Utman (dup■ Greci, At-

man), l-a înso■it pe teologul grec

Teorianos în timpul întrevederilor

sale cu catolicosul armean Nerses
cel-Gra■ios.

In 1184, ■eful spiritual al Ar-

menilor este episcopul Grigore, bun

cunosc■tor-al limbilor latin■ ■i

greac■, care este trimis la Roma

de c■tre catolicosul Grigore-cel

Copil. Prezen■a unui înalt prelat
armean este o m■rturie a existen-

■ei unei biserici ■i a unei dese

popula■iuni armene■ti în ora■.

Acest lucru este stabilit în mod

indirect ■i de c■tre bibliograful Ni-

chita Honiadi care m■rturise■te c■

în timpul Cruciadei a III-a, / în

1189, Armenii au întâmpinat

-
cu

simpatie armata lui Frederic Bar-

barossa, pe când al■ii s'au refugiat
în mun■ii din apropiere.

Istoricii francezi, Lebeau ■i Mi-

chaud,

-
amintesc fiecare în

-
parte

nimicirea ■i capturarea a 20.000
de Armeni în anul 1205, între Adria-

nopole ■i Plovdiv, fiindc■ urmaser■

armata francez■ care lupta contra

, Grecilor.
Vestitul medic Amirdovlat din A-

masia, exilat la Plovdiv între

1469, scrie aci cunoscuta sa oper■
„In folosul medicinei".

In 1611, cronicarul armean Si-
meon. Leha■i, trecând pe aci, g■-
se■te în ora■ un preot ■i o sut■
de familii armene. La aceea■ dat■,
c■lug■rul Zakaria din Van vizitea-
z■ aceste regiuni din Rumelia ca

trimis -al catolicosului  Melkisedek,
In 1665, catolicosul Eliazar din

Aintab, viziteaz■ Plovdiv-ul împreu-
n■ cu c■lug■rii Suchias ■i Nerses,
De aci trimite o bul■ c■tre c■lu-

g■rul Zakaria din , Damasc.

In sfâr■it, în 1675, o parte din

Armenii emigra■i din ora■ul Ca-

meni■a din Polonia, stabilindu-se la

Plovdiv, face s■ creasc■ num■rul

mic al locuitorilor.armeni. Dup■

aceast■ dat■, Armenii intr■ în st■-

pânirea actualei lor biserici. Sf.

Gheorghe.
Nu intr■ în cadrul acestui articol

descrierea emigra■iunilor recente ale

Armenilor din Plovdiv. S■ spunem

numai c■ Plovdivul ■i ast■zi este

unul din centrele unde Armenii sunt
în num■r, dup■ cum sunt ■i la

Sofia, Varma ■i Rusciuc.

N. KASABIAN
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ARMENII IN MARSILIA

D■m mai jos rezumatul unei in-

teresante conferin■e ■inut■ de ofi-

■erul de marin■ Diran Tekeian în

sala Be■ikta■lian a Colegiului Mu-

ratian din S■vres, despre vechile

colonii armene din Marsilia.

Primii Armeni sosi■i în Marsilia,
în sec. al XVII-lea, purtau numele

de „■oflen" (din Djulfa) dup■ cel

al ora■ului lor de origin■, M■t■su-
rile aduse de ei au g■sit acolo o

foarte bun■ primire, consuma■ia s'a

ridicat pân■ la un miliard de franci
de aur ■i astfel portul Marsiliei a

c■p■tat o mare importan■■ ■i a

devenit-centru comercial.

Toate Cur■ile din Europa cer m■-

tase, ■es■turile ■i ciorapii de m■-

tase devin obiectul ultimei mode.

Armenii cari sosesc, st■pânesc si-

tua■ii din ce în ce mai înalte, de-

vin oameni cu vaz■ ■i sunt denu-

mi■i „Khodja".

Cel mai cunoscut dintre ace■ti
„Khodji'" a fost Antoine, pe care-l

ar■tau cu degetul când trecea pe
str■zile Marsiliei, spunându-i „PAr-
ménien". .O strad■ din Marsilia
poart■ numele s■u.

Al■ii devin tot atât de celebri ca

Khodja Antoine, la numele lor se

adaog■ particula de nobilime „de".
Astfel, ei se numesc Melkon de Nu-

bar, de Sarkis, de Garabet, etc. Mai
cu seam■, acesta din urm■ este foar-

te criticat pentruc■ pe când deobi-

ceiu, Armenii cari se stabileau la

Marsilia se c■s■toreati .cu fete de

acolo, Khodja Garabet îns■ ia în

c■s■torie o domni■oar■ slav■, î■i
aduce nevasta de departe ■i-■i ser-

beaz■ nunta cu mare pomp■ la Mar-

silia.

La aceast■ dat■ încep neîn■elege-
rile dintre Armeni ■i  Marsiliezi,
Cei din urm■ se plâng c■ Arme-

nii, neîmportând alte materii

-
în

schimbul m■rfurilor vândute de ei,
transport■ în alt■ parte banii ■■-
rii. Aceast■ obiec■ie d■ loc la oare-

care încordare între Armeni■i Mar-
siliezi, în a■a m■sur■ încât Richelieu
este nevoit s■ intervie ■i s■ studieze

chestiunea. (Dar

-
din cauza mor■ii

sale, chestiunea nu este rezolvat■

■i Armenii încep s■ emigreze spre
Italia ■i Olanda. Vene■ia ■i Am-

sterdam sunt alese ca centre ■i în

aceste dou■ ora■e spiritul lor între-

prinz■tor este bine primit ■i încu-

rajat de autorit■■ile locale.

Când vine Colbert la putere, el

vede decaden■a portului Marsiliei ■i
întreprinde s■ restabileasc■ colonia
armean■ din Marsilia. El trimite o

delega■ie special■ la Amsterdam un-

de se stabilise c■lug■rul Oskan ■i-i
psopune s■-■i transporte-tipogra-
fia la Marsilia ■i s■ se stabileasc■

acolo, totul cu cheltuiala statului,
Colbert reu■e■te s■-■i realizeze pla-
nul ■i Armenii se stabilesc din nou

la Marsilia. C■lug■rul Oskan tip■-
re■te zece volume dintre cari patru
se g■sesc ast■zi în muzeul din Mar-
silia.

In aceast■ perioad■, Armenii de-

vin renumi■i ■i ca negustori ■i ca

oameni cuvio■i, C■lug■rul Oskan era

considerat ca ■eful lor spiritual,
El adusese dela Amsterdam o pia-
tr■ sfin■it■ (vemkar) care este pus
în biserica Notre-Dame. dela Garde

din Marsilia, .unde Armenii î■i ofi-
ciau slujbele religioase. Aceast■ pia-
tr■ este p■strat cu grij■ la muzeul
din Marsilia.

Ins■ din

g■rul

cauza-succesului, c■lu-
Oskan devine obiectul invi-
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-
diei celorlal■i preo■i din jurul s■u,
îl învinuiesc c■ tip■re■te lucr■ri pe-
riculoase. Cu toate c■ episcopul Mar-

siliei îi ia ap■rarea, situa■ia lui de-

vine îns■ nesigur■ ■i peste câteva

luni moare de durere.

La vremurile acelea, elementul cel
mai nesuferit din ora■ erau islamii,
negri sau albi, cari erau dispre■ui■i
pretutindeni ■i f■ceau muncile, cele

mai grele. C■lug■rul Oskan reu-

■e■te s■ converteasc■ pe mul■i din-

tre ace■tia. In actele diplomatice
ale ministerelor din Marsilia din

acea vreme, se întâlnesc foarte des

isc■liturile unor cre■tini cu numele

de Ahmed, Mehmed, etc.,
Un alt Armean celebru din Mar-

silia a fost Pascal care, contrar

presupunerilor, n'a fost primul care

a importat cafeaua în Fran■a, ci pri-
mul care a preparat-o. Mai cu sea-

m■, cavalerii din Malta, apreciind
aceast■ b■utur■, l-au invitat pe Pas-

cal la Paris unde el a deschis pri-
ma cafenea, pe Boulevard Sajnt-
Germain,

In sec. al XVIII-lea, emigrarea
Armenilor spre Fran■a ia sfâr■it;
In 1715 un tratat franco-persan este

semnat pe vremea lui Sah-Hussein

■i este numit ambasador Mehmed-

Riza, care, gra■ie rela■iunilor sale
cu curtea Fran■ei, r■pe■te o doam-

n■ aristocrat■, ceeace pune cap■t
acelei func■iuni. Dar la Marsilia,
se înfiin■eaz■ un consulat ■i Pri-
mul consul este Paul-Jean Dariji,
un Armean cu numele adev■rat de

Agop-djan.Darâdjian.

In sec. al XVIII-lea, a mai fost

un Armean renumit, Baptiste Jua-
nine, venit din Persia cu bl■nuri
■i cu rochii de m■tase. El s'a c■-

s■torit cu o fran■uzoaic■,

-
Marie

Gousess care-i aducea o zestre de

3000 de franci în aur, Din cauza

vie■ii sale destr■b■late, el a cheltuit

repede aceast■ avere ■i pân■ la sfâr-

■it a fost nevoit s■ se ocupe cu

meserii ordinare. Fiul s■u, Ohan

Altân, care timp de 25 ani nu-■i
v■zuse tat■l, vine în Fran■a ■i în-

cearc■ s■ cultive bumbac, dar nu

reu■e■te din cauza climei. Mergând
la Avignon, intr■ în serviciul mar-

chizului de Gaumont ■i prime■te au-

toriza■ie s■ cultive semin■ele de

garan■■, pe care le adusese din

Cesaria, Lucrul reu■e■te, pre■ul p■-
mântului cre■te ■i acea regiune din

Fran■a devine bogat■. Ca semn de

recuno■tin■■, locuitorii din Vaucluse

îi ridic o statuie. Iar portretul s■u

în uleiu f■cut de însu■i marchizul
de Gaumont, se g■se■te în mu-

zeul de antichit■■i. Se credea c■

Altân este de origin■ persan■ dar,
gra■ie informa■iunilor date, el este

recunoscut la Montpellier ca Ar-

mean.

In sec. al XIX-lea, Grecii win
s■ ia locul Armenilor. In aceast■

epoc■, ' comer■ul Armenilor încetea-

z■ pân■ la 1870. Dup■ aceast■ dat■,
o nou■ colonie armean■ p■trunde
în Marsilid, dar nu g■se■te succe-

sul celei dintâiu.

D. TEKEIAN
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PENTRU CEI DISPARU■I

Dr. V. TORCOMIAN

Doctorul Vahram Torcomian, eru-

ditul medic armean, a închis ochii
la Paris la 6 August 1941, în

vârst■ de 84 ani. N■scut la 1858

la Scutari (Constantinopol), vene-

rabilul nostru colaborator a plecat
în 1875 la Paris spre a urma cursu-

rile facult■■ii de medicin■. La în-

toarcerea sa la Constantinopol, pe

lâng■ ocupa■iunile sale de medic,
a activat ■i în treburile publice,
ca pre■edinte al Comitetului Cul-

tural Armean, al Adun■rii Na■io-
nale Armene, al Uniunii Medicilor

Armeni, al Crucei Ro■ie Armene,
al Societ■■ii Imperiale de Medici-

n■, etc.

Doctorul Torcomian s'a mai con-

sacrat scrisului, ■i în timp de 50

de ani, pân■ în adânca sa b■tr■-

ne■■, a cercetat ■i a studiat, publi-
când un însemnat num■r de lucr■ri
de valoare. Sunt pu■ine scrierile sale

în domeniul medical. A cercetat mai
mult istoria medicinei armene-■i
via■a medicilor armeni. Era totodat■

un pasionat cercet■tor al trecutului
armenesc din capitala otoman■.

Printre lucr■rile sale cit■m:

Manuscrise armene despre-medi-

cin■..„Handes-Amsorya",-Viena,
"

1893.

Doctorul-Servicen, Viena, 1893.

Medici-armeni-contimporani-din

India, 1, Viena, 1896.

Un_médecin_arménien du XII

siecle:-Méchitar de Her..„Revue

Scientifique", Paris, 1899.

Le Docteur Servicen Effendi. Ex-

trait de „Gazette médicale d'orient",

Constantinopol, 1901.

Les -anciens  medecins

-
arméniens,

diplâmés

-
des

-
universités

-
d'Italie

(1700-1840): Extrait de „la France

Médicale", No. 11-12, Paris, 1903.

Les Arméniens dans Phistoire de

la médecine jusqu'au XIHH-e: siecle.

Extrait de „Bulletin de la Socié-

té Francaise de VWhistoire de la

médecine", t. XV, No. 1-2, Paris,
1921.

Armenische

-
Medizinhandschriften ;

Grigore von, Nyssa (Nemesios). In

„Handes Amsorya", Viena, Iulie-

August 1921.

Apercu historique des anciens éta-

blissements hospitaliers de PArmé-

nie, Comunication faite au I-er Con-

gr■s de Phistoire de Part de guérir.
Anvers, 1921.

Liste des médecins arméniens dip-
tâmés de la faculté, de Parisy de

1843 î 1921; Pages inédites de

Phistoire de-Pastéoplastie .et du

choléra. Extrait du 2-e jcongr■s 'd'-

histoire de la médecine. Paris, 1922.

Eloge-d'Amirdovlath-d'Amasia,

prononcé â Poccasion du 425-e an-

niversaire de sa-mort..Constan-

tinople, 1922.

A propas de deux portraits de

médecins figurant sur un manuscrit

arménien de Jérusalem, „Bulletin de

la société francaise d'histoire de la

medecine". t. XVIII, No. 3-4, Pa-

ris, 1924.

Un coup d'oeil sur Phistoire de la
médecine en Armeno-Cilicie. „Revue
des Etudes-Arméniennes".-Paris,
1926.

Traités-arméniens de-medecine,
„Paznavel", Vene■ia, 1926.

Le premier étudiant arménien de

la Faculté de médecine de Paris;
Denscignement de la médecine en
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langue frangaise en orient. Bulle-

tin de la Société d'histoire de la

médecine, t. XX, No. 11-12, Paris,
1926. SIR

Prof. N. ADONTZ

Prin moartea profesorului Nico-
lae Adontz, decedat la 27 Ianuarie

1942 la Bruxelles,

-
■tiin■ele

-
ar-

mene ■i bizantine au pierdut una

din figurile cele mai însemnate ale

lor.
*

N■scut la Zanghezur în 23 la-

nuarie 1875, Adontz f■cuse primele
sale studii la 'colegiul armean din
Ecimiadzin ■i apoi la liceul rus

din Tiflis. Student între 1896-1899

la universitatea din Petersburg, a

luat în 1899 licen■■ în filozofie, pre-

zentând o tez■ intitulat■: „Les sy-
naxaire et les recueils hagiographi-
ques arméniens". Fu trimis apoi, în

1900-1901, la Miinchen, Vene■ia,
Paris ■i London pentru studii .de

specializare.
Reîntors în Rusia, a publicat în

1902 în „Vizantinski Vremennik" un

studiu despre istoricii armeni Sebeos

■i Movses Khorena■i, iar între 1903-

1904, a scos o revist■ armean■ de

literatur■ ■i art■ „Bamber".
In 1908 a prezentat teza sa pen-

tru titlul de privat-locent, „Arzre-
nia sub Iustinian", jar în 1915 teza

de doctorat, „Dionisius din Tracia

■i interpre■ii s■i armeni". |n 1908
i s'a incredin■at la universitatea din

Petersburg catedra de limba ■i de

literatura armean■, pe care a ocu-

pat-o pân■ în 1920, publicând în

acest interval câteva studii istorice
în limba rus■.

A trecut apoi în Europa, unde

a continuat activitatea sa ■■iin■ific■,
publicând câteva lucr■ri de valoa-

re, dintre care:

Le questionaire de Saint Grigoire

Pltuminaieur et ses rapports

-
avec

Eznik. Extrait dela „Revue de P-

orient  chrétien". Paris, 1927.
Tow ards the solution of the Ar-

menian

-
Question,

-
The

-
Armenian

question at S&vres. Historical ba-
ses ot the Armenian question and

the fall et Turkey, The dismem="
herment of Turkey. 1920. London.,

Kurdish intrusion into

.
Armenia,"

în „The New Armenia", 1922, New-

York.

Observa■ii

-
critice asupra operei

lui Eznik, în „Bazmaveb", Vene■ia,
1925-1926.

Ma■to■ ■i discipolii s■i dup■ iz-
°

voarele greco-latine, Viena, 1925.

Istoricul Koriun, în „Handes Am-

soria", Viena, 1927-1928.

Intre 1926-1931 a colaborat la

revista armean■ din Boston, „Hai-

renik", unde a publicat o bogat■
:

serie de studii istorice:

Orienta■ia vechilor armeni (1926),
Vechea ■■r■nime în Armenia (1927).
'Curente potitice în Armenia (1927),
Gloria  Bagratizilor (1928).
Mina de aur a Armeniei (1928).
Artavan=Ar■acidul (1929).
Prin■esa mamikonian■ pe tronul

bizantin (1929).
Vard Mamikonianul, Bardas Cesar

(1930).
Armenii în ■tiin■a bizantin■ (1930

-1931).
Vasile Armeanul (1931).
In 1932 a fost numit, la Institu-

tul oriental al Universit■■ii Libere

din Bruxelles, profesor de limba

■i literatura armean■ ■i de bizan-

tinologie, ca profesor agreat ■i di-

rector al Seminarului de filologie
■i de istorie armean■.

Totoda■■ a publicat în reviste de

specialitate numeroase studii în lim-

ba francez■:
La partée historique de Poraison

junébre de Basile 1, par son fils



616

Leon VI le Sage. „Byzantion", 1933.

L'âge et Poriginee de PEmpereur
Basit /.. „Byzantion'", 1933, 1934.

Les légetées de Maurice et de

Constantin empereurs de

-
Byzance,

Extrait de „I'Annnuaire de Plnst.

Phil. et. Hist. or., 1934.

Notes armeno-bizantines,

-
|

-
les

sceatx de Makhitar. II, La lettre de

-
au roi Ashot. III. Le

famille de Philaréte. Extrait de

„Byzantion'", 1934.

Les Taronites en Arménie, „Byzan-
tion", 1934, 1935, 1936.

Les Dalassénes, „Byzantion'", 1935,

Uaieul des

-
Roubéniens. „Byzan-

tion", 1935.

La jamilie de Theodorakan. „By-
zantion",

-
1935.

Achot Ergat on de fer, roi d'Ar-

minie de 914 â 920. Extrait de

„VAnnuaire de Philologie et d'His-
toire Orientales et Slaves", 1935,
Bruxelles.

Les vestiges d'un culte ancien en

Arménie. Annuaire de VInst, de Phil.

et d'Hist. Orientales et Slaves",
1936, Bruxelles.

Daspect iranien du servage. Ex-

trait du „Recueil de la Société Jean
Bodin', 1937, Bruxelles.

Quelques étimologies arméniennes.
Extrait de „PAnnuaire de Phil. et

d'Hist. Orient, et Slaves", 1937,
Bruxelles.

Emprunts de Haute époque en Ar-

ménie. Extrait de „la Revue des
Etudes-Indo-européennes",-1938,
Bucarest.

Samuel PArménien, roi des Bul-

gares. 1938, Bruxelles,

Incepuse o lucrare de sintez■ de-

spre istoria poporului armean, dar

n'a putut s■ scrie decât prima parte
a acestei lucr■ri, pe care, a întitu-
Iat-o; ZArménie avant les Armé-

niens; cu urm■toarele capitole: 1.

L'Arménie aux hautes époques. 2.

Urartu et Assyrie, d'apr■s les sources

assyriennes. 3. Urartu d'apr■s ses

documents. SIR

K. H. BASMADJIAN
■tiin■ele armenologice au avut o

mare pierdere în persoana lui K. H.

Basmadjian, decedat la Paris anul

trecut.

N■scut la Constantinopol în 1860,
marele istoric ■i cercet■tor moare

într'o vârst■ înaintat■.
Cariera sa a început ca farma-

cist, dar s'a consacrat, apoi exclu-

siv

:
■tiin■elor

.
armenologice, ■i în

decursul unei jum■t■■i de secol a

dat -o contribu■ie vast■ la aceste ■ti-
in■e, în primul rând, ca specialist
în studiile cuneiformice, ca cercet■-

tor al ruinelor din Armenia,-al

istoriei medicinei armene, al Ar-

meniei  ciliciene, ■i în sfâr■it ca

un neumismat priceput.
lat■ lista operelor sale:

Inscrip■iunile-cuneiforme-assyro-

babyloniene (în turce■te). Constan-

tinopol, 1893.

Supliment la lista inscrip■iunilor
Vanice a lui Hivernat (în armene■-

te). Vene■ia,. 1896.

Inscrip■iunea cuneiform■ dele Me-

Iazkert.(în armené■te). Vene■ia,
1897.

Note on the Van-Inscriptions,
London. 1897,

Cercet■ri comparative ale Aralezi-

lor la Armeni ■i a lui Marduk la

Babilonieni (în armene■te), Vene■ia,
1898,

:

O- coroan■-pe-mormântul-lui

Friedrich-Miiller-(în_armene■te),
Vene■ia. 1898.

A propos de Deux Sceaux Hété-

ens, Interprétations sur le déchiff-

rement et sur la langue des inscrip-
tions hétéennes. Londres. 1898.

Une mauvelte inscription armenia-
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que ou Vannijue. Mémoire présen-
té au XI-e congr■s International des
Orientalistes. Paris. 1899.

Une vonvetie inscription byzantine.
Mémoire presenté au Xl-e congr■s
International des Orientalistes. Pa-
ris. 1890,

Banaser, revista armean■ de filo-

logie, linguistic■ ■i de archeologie
armeneasc■. Paris, 1899-1908.

Coresponden■a

-
între

-
Abgar

-
■i

Cristos, în revista „Banaser", Paris,
1900.

La campagne de Darius en Armé-

nie

-
(în armene■te). Paris. 1899.

La stele de Zouarthnotz. Inscrip-
tion cunéiforme de Rusas II, co-

piée sur place et publiée avec une

traduction en regard. Paris, 1901.

Acelas, în armene■te. Paris, 1901.

Familiile princiare armene în in-

scrip■iunile-cunei■orme, în revista
„Banaser". Paris, 1901, -

Le Droit arménien depuis Porigine
jusqu'h nos jours, Mémoire présen-
té au Congr■s d'Histoire Comparée.
M■con, 1901.

Legile militare ale lui Nerses din

Lambron.(în.armene■te).-Paris,

1902.

Armenii în Sf-ta Scriptur■, în re-

vista  „Banaser".. Paris. 1903.

Arta de-fotografiat-(în.arme-

ne■te). Paris. 1904.

Souvenir d' Ani, album de 24 vues

des ruines d'Ani, capitale des Bag-
ratides arméniens, avec un plan et

une description topographique et

historique, en arménien et en fran-

cais. Paris. 1904.

Proces-verbal de Monsieur d'Art
genson sur la mort de Monsieur

Avédik, patriarche des Arméniens de

Constantinople (le prétendu Homme
au Masque de Fer), d'apr■s un ma-

nmugcrit de la Bibliot■que de PAr-

sénal. Paris. 1906.

Legile civile ale lut Nerses din

Lambron dup■ un manuscris din

Biblioteca Na■ional■. (în armene■te).
Paris. 1907,

Jacques Il, roi d'Aragon, et O-

schin, rot de la Petite Arménie, -

apr■s

-
un manuscris des Archives

generales de la couronne d'Aragon
(Barcelone).

-
Brochure en francais

et en latin. Paris. 1908.

Leon de Lusignan, ultimul rege al

Armeniei. Istoria c■derei regatului
Armeniei ■i biografia lui Leon V

de Lusignan (în armene■te). Paris.
1908.

Harta vechei Armenie (în arme-

ne■te). Constantinopol, 1904.

Istoria Armenilor- (în armene■te).
Curs

-
elementar.

-
Constantinopol.

1910.

Istoria Armenilor (în armene■te).
Curs secundar. Constantinopol, 1913.

Adev■rata istorie a Armenilor, du-

p■ cercet■rile recente (în armene■-

te). Curs superior. Constantinopol.
1914, 3

Histotre du Pere Elie de Khar-

pout, d'apr■s un manuscris inédit.
Texte arménien et traduction fran-

caise. Paris. 1911.

Izmirtian, ultimul catolicos al tu-

turor Armenilor, în exil (în arme-

ne■te). Boston. 1911.

Essai sur PHistoire de la Litté-

rature-ottomane.-.Constantinople.
1910-1911.

Zacharia. Diaconul, dup■ un manu-

scris dela Biblioteca din Etchmiad-
zin (în armene■te). Viena. 1911.

Dictiomaire-Arménien=-moderne

Francais, Constantinopol, 1914.

Istoria cronologic■ a Armeniei (în
armene■te), Constantinopol. 1914.

Cronologie de PHistoire d' Armé-

nie. Paris. 1915.

Histoire moderne des  Arméniens

depuis la chute du royaume jusqu? â

nos jours (1375-1916). Paris, 1917.

La Cilicie, son passé et son ave-
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nir, avec deux tableaux généalogi-
ques des baroMs et rois de la Petite-
Arménie. Paris." 1919.

Histoire moderne des

-
Arméniens

depuis la chute du royaume jusqu'au
Traité de Sévres (1375-1920), avec

ime carte. Nouvelle édition revue et

augmentée. Paris. 1922.

La momie d'une princesse armé-

nienne, Communication â la Société

Frangaise d'Hist. de la Médecine,

Paris. 1922,

Les anciens

-
ouvrages  arméniens

sur la médecine. Congr■s interna-
tional d'Hist. de la Médecine, Paris.
1922,

La nation arménienne. Conférence

au Temple. de Béthanie. Paris. 1923.

Vechii me■teri ai artei armene (în
armene■te). Paris. 1923.

Trecutul-■i-prezentul-ora■ului
Ani. In „Pazmaveb", Vene■ia, 1923.

Erato, sora ■i so■ia regelui Tig-
ran IV, In „Anuarul Teotig", Con-

stantinopol, 1923.

O scriere în versuri a lui Frik

despre Khanul Arghun ■i Bugha, In

„Gotchnag",.New-York, 1923.

Lista vosticanilor din Armenia du-

p■ istoricii arabi ■i armeni. In „Ti-
■avan", Bucure■ti, 1923.

Une nouvelle signature de Leon

I-er, Roi de la Petite-Arménie, Pa-

ris. 1924.

Coresponden■a filologic■ cu arhi-

mandri■ii Ormanian ■i-Sarghisian,
între 1887-1888. Paris, 1924.

„Netrebuincios pentru ne■tiutori"
sau dic■ionar medical al lui Amir-

dovlat din Amasia. Viena, 1926.

Inscrip■iunile cele mai vechi ale

Armeniei. In  „Zwartnotz",-Paris

1929.

Les inscriptions arméniennes, d'-

Ani, de Bagnair et de. Marmachen,
recuneillies sur place et publiées
avec leurs traductions francaise. Pa-

ris, 1931.

Examen asupra primilor timpuri
ale istoriei. armene. In „Yergunk",
Paris, 1934.

Medicul Mekhitar din Her. In „A-
nahit", Paris, 1935.

Ipoteza „Armenilor, In „Sion",
Ierusalim, 1935.

Numismatica general■ a Armeniei.
Monete armene ■i altele b■tute în

Armenia. Tabele genealogice,.

-
Ve-

ne■ia 1936. SIR

Arhiep. HUSIK ZOHRABIAN

Dup■ o grea suferin■■ s'a stins

din via■■ la 23 Oct. 1942 Arhiepi-
scopul Husik Zohrabian, ■eful epar-
hiei armene din România.

N■scut în anul 1871 la Nahtce-

van, înaltul prelat f■cuse studiile
sale la Academia Teologic■ din Eci-

mtadzin, dup■ care a urmat cursu-

rile facult■■ii de drept din Mosco-

va, ■i celor de teologie ■i filozofie
din Lipsca, Berlin ■ti Hale, având

coleg de ■coal■ pe Regele Ferdinand

al-României.

Dup■ aceste str■lucite studii sia

înapoiat la Ecimiadzin, unde a pre-

dat istoria bisericeasc■ la Academia

Teologic■, pe care a ■i condus-o

câtva -timp ca director, îndeplinind
totodat■ func■iunea de ■ef de can-

celarie-pe lâng■-marii-patriarhi,
Kirimian ■i Ismirlian=-■ti acea de

membru al Sinodului.

In 1910) a, fost numit profesor al

Seminarului Lazarian din Moscova ■i
în acela■ timp ■e■ul duhovnicesc al

Comunit■■ilor din Petrograd ■i Mo-

scova pân■ la izbucnirea revolu■iei
bol■evice.

Dup■ r■zboiul mondial în luna

Septembrie a anului 1920 a fost tri-

mis în România de c■tre catoltcosul

Kevork al V-lea ca ■ef al eparhtei
noui înfiin■at■ în România reîntre-



git■, recunoscut ea atare de guver-
nul. român.

Când legea Cultelor din 22 Apri-
tie '1928 a recunoscut cultul armean

în rândul celorlalte biserici istorice,
■i

.
când

.
eparhia armeneasc■ a fost

înfiin■at■ printr'o lege cu data de

31 Iulte 1931, arhiepiscopul Husik
Zohrabian a fost consfin■it în junc-
fiunea sa printr'un Decret Regal.

2%

De■i potrivit înv■■■turei cre■tine,
plecarea prin moarte a omului nu

trebue socotit■ prilej de întristare,
moartea fiind pragul trecerei într'o

via■■ de continuitate vecinic■, totu■i,
sim■imintele s■flete■ti ce leag■ la-

olalt■ pe oameni, împletindu-le ar-

monie vie■ii-cop■esc-considera■ia
dintâi, ■i plecarea din aceast■ lume

a oric■rui om produce întristare,
ori din ce treapt■ social■ ar face

parte ■i orice vârst■ ar avea, Astfel

trebue în■elese ■i clipele. acestea,
când to■i cei de fa■■ ne afl■m lao-

lalt■, spre a da cinstire într'un

cadru de triste■e r■m■■i■elor p■-
mânte■ti ale celuia care a fost Hu-

°

sic Zohrabian, arhiepiscopul comu-

nit■■ii armene din România, deci u-

nei înalte personalit■■i sociale, u-

nui prin■ bisericesc cre■tin ■i dis-
tins p■stor duhovnicesc al credincio-
■ilor bisericii sale, institu■ie ce pri-
ve■te via■a depe p■mânt ca o erig■

din|vecinicie.
Iar dac■ acestei considera■ii a-

d■og■m ■i faptul c■ persoana sa

a fost vreme de aproape un sfert
de veac pre■uit■ de toate înaltele

foruri ale ■■rii noastre, biserice■ti
■i civile, atunci se vede ■i temeiul

prezen■ei noastre la aceast■ ceremo-
nie în scopul de a rosti întru cin-
stirea acestui arhip■stor cre■tin, a-

cum la plecarea sa din aceast■ via■■,
urm■toarele cuvinte!

0%

619 --

Alc■tuirile

-
sociale pentru

.
toate

popoarele din lume, sunt împletite
din felurite institu■ii corespunz■-
toare atât trebuin■ei ale vie■ii lor

de stat, ca ■i locuitorilor singuri■i,
iar printre acestea este una ce re-

prezint■ religia lor, oricum ar fi

ea, organizat■ sau primitiv■.
Pornind din temeiurii superioare ■i

\

dintr'un profund sim■imânt firesc,.
cumy e cel al credin■ei religioase, ab-

solut necesar sufletului omenesc,re-

ligia e foarte strâns legat■ de via■a
oamenilor, ca ■i a statelor, ajutân-
du-le toate manifest■rile nobile, dân-

du-le foloase imense ■i un nimb

deosebit, precum acolo unde dim-

potriv■, ea este l■sat■ în nep■sa-
re, se ivesc st■ri de s■lb■ticire ■i
pagube sociale incalculabile.

In fr■mânt■rile vie■ii noastre de

toate zilele, uit■m adesea necesita-

tea ■i valoarea credin■ei religioase,
dar ea ni se impune în chip firesc,
ori de vrem, ori de nu vrem noi.

"Acest adev■r îl m■rturise■te trecu-

tul de mii de ani, al popoarelor, îl

confirm■ prezentul în care tr■im

■i-l reclam■ viitorul apropiat. In-

deosebi în zilele noastre lumea are

nevoe de o orientare spiritual■ supe-
rioar■ care s■-i ajute echilibrul ■i
refacerea moral■, necesare desvolt■-

rilor normale ale vie■ii sale. In a-

semenea împrejur■ri cel dintâi spri-
jin omul îl are în credin■a sa reli-

gioas■, ceiace arat■ de cât imens

folos ob■tesc poate fi o biseric■

bine organizat■, cu ajutorul prin-
cipiilor sale, ale celei mai supe-
rioare înv■■■turi cunoscute lumii,
cumsunt cele ale cre■tinismului.

Fiziologice■te credin■a religioas■

e socotit■ ca sângele unui corp, ca

un element puternic al unit■■ii or-

ganismelor, iar-spiritualice■te-e

hrana sufleteasc■ cea mai la înde-

mâna tuturor ■i mai folositoare

E
E

3

arti
m.....
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ea este cel din-

înalt■ luminare a

pentru popoare;
tâi element de

min■ii omului, sprijinitorul moral
°

al vie■ii de stat ■i al celei indi-
viduale

-
■i

-
c■l■uza pururea

-
în■e-

leapt■ vie■ii oamenilor, înfrumuse-

■ând-o cu datine duioase ■i mâng■e-
toare, Deaceia, rostul religiei nu se

înveche■te, el e pururea viu ■i ne-

cesar, Religia poate fi l■sat■ la

o. parte, poate fi oprimat■, dar nici-
odat■ distrus■.

F■r■ luare în seam■ a principii-
lor morale ■i sociale cum sunt cele
derivate din sublimele

-
înv■■■turi

ale religiei cre■tine ■i f■r■ c■l■u-
zirea lor, toate ac■iunile mari ome-

ne■ti devin sarbede, p■gubitoare, ca

apoi s■ cad■ în s■lb■t■cire. Acest

adev■r ni-l arat■ pretinsa civiliza■ie
a lumii zilelor noastre, dep■rtate
prea mult de Dumnezeu, c■reia -i
S'ar putea spune: civiliza■ie-s■lb■-
tecit■,-Pentruc■, str■duin■ele mari

omene■ti, c■l■uzite nu de spiritul
p■ciit ■i al blânde■ei ■i al iubirei
de oameni a Evangheliei cre■tine,
ci-de materialismul-nes■turat al

calculelor omene■ti, duc nu spre

rezultatele urm■rite de dreapta ci-

viliza■ie. ci spre desechilibr■ri so-

ciale terminate adesea prin nemul-

■umiri ob■te■ti, prin r■scoale-■i
s■lbatece r■zboaie.

In lumea f■r■ Dumnezeu, angre-

najele a■a de necesare economice
ar■tate prin atâtea sisteme finan-

ciare, bancare ■i fiscale, devin în-

cle■t■ri crude ■i ap■s■toare pentru
toat■ lumea; întreprinderile ■tiin-
■ifice ■i-industriale lunecând pe

povârni■ul l■comiei î■i schimb■ ca-

lea fireasc■, aceia de a fi de fo-

los-mul■imilor ■i prin exagerat■
comercializare devin apanaj numai

pentru mici grup■ri omene■ti, în-

târziind pa■ii progreselor ■i îngreu-
ind egala folosire necesar■ tuturor

oamenilor; apoi s■ lu■m seama c■

din acelea■i catize r■zboaiele de

azi sunt duse nu de popoarele s■l-

batece depe p■mânt, ci de cele. pre-
tinse a fi în culmile civiliza■iei,
risipind fantastice sume de mii de

miliarde: în lucr■ri distrug■toare, nu

de folos lumii. ■i a■a mai departe.
Dar, da■i tuturor acestor lucruri,

c■l■uzirile sfinte ■i blânde. ■i, ar-

monice ale înv■■■turilor cre■tine ■i
u■or vom întrez■ri urm■rile sublime
ce ar rezulta pentru omenire din

îndreptarea

-
lor.

Acestei institu■ii superioare c

tine, menite a ar■ta ■i a spri
echilibrul ■i armonia necesar■ vie-

■ii omene■ti prin pove■ele Evanghe-
liei. cre■tine, a slujit ■i reposatul
arhiepiscop Husic Zohrabian, timp
de patru decenii.

Pornind din ■ara cu trecut mi-

lenar a Armeniei, din acea oaz■

cre■tin■ înconjurat■ de atâtea nea-

muri ■i religii deosebite f■r■ a-■i
pierde credin■a cre■tin■; din acel

p■mânt cu mun■i aspri ■i cu un

trecut istoric cu înc■ mai aspre

suferin■i ; Husic Zohrabian dup■

ce-■i face preg■tirea în cele mai

înalte institu■ii culturale pe care

le avea neamul s■u în Moscova,
completate apoi în Germania, intr■
în cler începându-■i misiunea de

p■stor duhovnicesc al conna■ionali-
lor s■i împr■■tia■i de vitregia vre-

milor în felurite p■r■i ale lumii,
■i a fost voia lui Dumnezeu, s■

vin■ a p■stori pe conna■ionalii s■i,
cu str■buni a■eza■i în p■mântul Ro-

mâniei, de atâtea veacuri în urm■.

Cine cunoa■te cumplita tragedie
istoric■ prin care a trecut Arme-
nia ■i poporul s■u, desf■■urat■ în

_

curs de veacuri, se cutremur■, dar

admir■ rezisten■a sa pilduitoare ■i
t■ria cu care a p■strat credin■a sa

religioas■, de■i de mult nu mai
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are nici libertate, nici în■elep■ii s■i

regi de odinioar■, Dar poate c■

tocmai aceste suferin■e, îl prezint■
■i ast■zi pretutindeni deci ■i în

■ara noastr■ ca pe un popor cu

însu■iri de aleas■ pricepere ■i deo-

sebit■ prietenie, pentru care con-

sidera■ii ■i este socotit printre cele

mai bune elemente etnice din câte

tr■esc la noi 'de atâtea veacuri,
numi■i adesea: Români de rit gre-

gorian. Acestui neam tenace ■i cre-

dincios apar■inea arhiepiscopul Hu-

sic

-
Zohrabian.

Inzestrat cu cultur■ vast■, ener-

gie, profund cunosc■tor al înv■-
■■turilor cre■tine, p■truns de o cal-

d■ râvn■ a sluji în chip distins
biserica ■i neamul s■u, arhiepisco-
pul Husic era un ierarh doritoy
a vedea între cultele cre■tine unirea

noastr■, fiind toate în slujba acelu-

ia■ Dumnezeu, Iisus Hristos, de-

aceea am ■i dorit prietenia sa. Vre-

me de dou■ decenii am fost mar-

torul str■duin■elor sale.frumoase

pentru ap■rarea intereselor biseri-

cii sale ■i pentru dobândirea a

tot ceiace trebuia s■-i afirme va-

Ioarea, ca un distins ierarh. De-

aceia, cu drept cuvânt spun c■ prin
trecerea sa din aceast■ via■■, bi-

serica armean■ întreag■ ■i tot a■a

aceasta din cuprinsul ■■rii noastre,
îndur■ o sim■it■ perdere.

Desigur c■ aceia■ râvn■ ar fi

avut slujind bisericii sale ■i-în

■ara sa de obâr■ie, dar voia lui

Dumnezeu a fost s■ i se adaoge
■i meritul de a fi c■l■uz■ duhov-

niceasc■ ■i sprijin fra■ilor s■i pre-

o■i în Hristos ■i conna■ionalilior
s■i din împr■■tiere ■i pentru acest

cuvânt istoria bisericii ■i patriei
sale îi va rezerva o pagin■ înc■

mai-frumoas■.

Pré■uind dar valoarea înaltei sale

demnit■■i "biserice■ti ce a avut ■i

împr■■tiind împreun■ cu clerul ■i
cu bunii s■i fii duhovnice■ti cli-

pele aceste ale plec■rii sale dini

mijlocul nostru, s■ rug■m pe Dum-
nezeu s■-l odihneasc■ în pace, iar

bisericii sale s■-i d■ruiasc■ ierarhi
cu aceia■ râvn■ ■i putere de munc■.

lar acum ad■ogându-m■

.
tuturor

celor de fa■■, veni■i a-■i ar■ta p■-
rerea de r■u pentru plecarea ta

dintre noi, eu aduc din partea I.

P. S. Patriarhului nostru Nicodem

asupra trupului t■u ce st■ în fa■a
altarului c■ruia ai slujit atâta vre-

me, arhiere■tile sale binecuvânt■ri ;

iar din partea mea, drag■ prieten,
depun aceast■ cruce de trandafiri

ro■ii, care prin culoarea lor simbo-
lizeaz■ martirul neamului ■i al bi-

sericii tale, iar prin spinii lor, greu-
t■■ile prin care trec to■i conduc■-

torii bisericilor cre■tine în drumul

p■storiei-lor.

Peste pu■in, p■mântul acestei ■■ri
- în care ai tr■it ■i ai slujit, -te

va îmbr■■i■a, spre a te odihni îm-

preun■ cu atâ■ia fii ai t■i suflete■ti,

ta. Cu trupul, odihne■te în pace
ca ■i p■mântul patriei tale din ca-

re ai pornit în acest sfânt aposto-
lat cre■tin, iar suflete■te continu■

a te ruga lui Dumnezeii pentru
binele patriei ■i neamului t■u, pen-
tru ■ara noastr■ România ■i pen-
tru pacea ■i buna întemeere a toat■
lumea.

Vecinic■ fie amirtirea ta. Amin.

Episcopul VISARION PUIU

VARTAN MESTUGEAN

A fost una din figurile cele mai

interesante ■i mai caracteristice ale

vie■ii noastre, Victor Vartan Mes-

tugean. S'a n■scut la 15 August
1860, în Bucure■ti, Tat■l s■u Ke-
vork Mestugean, era institutor ■i
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între anii 1876-1881, a condus

în calitate de director, ■coala ar-

mean■ din Capital■. Tân■rul Vic-

tor, dup■ ce urmeaz■ cursurile Li-

ceului Mihai Bravul ■i-■i ia ba-

calaureatul, pleac■ cu tat■l

-
s■tr

la

.
Constantinopole. Aici

-
b■trânul

dasc■l înfiin■eaz■ în cartierul Ieni-

Capu, o ■coal■ armean■ care este

cunoscut■ sub denumirea de „In-
stitutul Mestugean" ■i în care Vic-

tor Mestugean func■ioneaz■ ca pro-

fesor timp de aproape 10 ani. B■-

nuit pentru activitatea sa na■iona-
list■, se refugiaz■ în Bulgaria, la

Varna, devenind colaboratorul zia-

rului armenesc „Iravunk" (Drepta-
tea). (Este începutul carierei" sale
ziaristice.

Tot în acel ora■ ■i la aceea■ e-

poc■, împreun■ cu marele publi-
cist ■i scriitor armean Ervant S■r-

make■hanlian, pune bazele-ziaru-

lui „■arjum"" (Mi■carea)-în con-

ducerea c■reia, de■ine postul de re-

dactor_politic, semnând cu-pseu-
dominul de Kamer-Ar■avir.  Para-

Iel cu activitatea sa publicistic■,
desf■■oar■ o vie activitate poli-
tic■ na■ionalist■, în rândurile „Li-

gii Revolu■ionarilor Armeni' (Da■-
nak■utiun).

In auul 1899, revine în Bucure■ti,
locul na■terii ■i leag■nul copil■-
riei sale.

Intr■ în redac■ia ziarului „Univer-
sul". Intâi ca simplu corector, a-

poi ca repgster. Articolele ■i re-

portagiile sale sunt gustate de ma-

rele public. Scrise într'un stil sim-

plu ■i curg■tor ■i într'o limb■

impecabil■, ele sunt savurate de

cetitori. 1 se încredin■eaz■ postul
de corespondent special. ■i în a-

ceast■ calitate viziteaz■ ■■ri ■i o-

ra■e, De atunci dateaz■ acele ves-

tite memoriale „O c■l■torie la le-

rusalim""-■i-„Bucure■ti-Sahara",

care sunt primele reportagii

.
de

„long-haleine'" din publicistica ro-

mâneasc■ ■i pe care Mestiugean le

va tip■ri mai târziu în volum. ■i
astfel, din treapt■ în treapt■, el

urc■ scara ierarhiei ziaristice. In

anul 1914, în preajma r■zboiului
mondial, îl g■sim în postul de sub-

director al

-
ziarului

-
„Universul",

,
post pe care-l de■ine pân■ la

.
1

Octombrie 1916, când demisioneaz■

spre a se refugia la Odesa.

Participarea cultului armean la

Expozi■ia na■ional■ din 1906 îi su-

gereaz■ lui Mestugean, în sufletul

c■ruia nu se stinsese niciodat■ con-

■tiin■a originei sale, ideia public■rii
unei reviste dedicat■ în întregime
problemelor de cultur■ armean■ ■i
închinat■ exclusiv aproprierei din-

tre popoarele român ■i armean. ■i,
astfel ia fiin■■, în 1906, revista

„Aurora, Dar, ea apare numai doi
ani.

Trei ani, 1913-1916, Mestugean
este ■i directorul revistei „Univer-
sul Literar".

Vin apoi anii de refugiu. Retras

■i el, ca mul■i al■ii, la Odesa, care

devenise un centru provizoriu al

intelectualit■■ii române■ti,-public■

acolo timp de aproape doi ani,
1917-1918, ziarul „Depe■a".

Dup■ r■zboiul mondial, toat■ ac-

tivitatea sa va fi dedicat■ exclu-

siv operelor ■i problemelor arme-

ne■ti.
Dup■ o scurt■ colaborare la „Ac-

■iunea Româneasc■", este numit, prin
1920, director al ■coalei Armene
din-Bucure■ti.:

In 1922 se reînfiin■eaz■ Uniunea

Armenilor din România, din ini■ia-
tiva ■i sub conducerea marelui ar-
mean,

*

Armenag Manisalian. Scopul
Uniunii era de a acorda ocrotire ■i
a fi o îndrum■toare pentru refu-

gia■ii armeni ce se rev■rsau din
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Turcia, în urma tristelor

-
eveni-

mente: de acolo. V. Mestugean este

numit director de cancelarie al a-

cestei institu■ii, post pe care Va

de■inut pân■ în ultima zi a vie■ii
sale. A mai fost membru în co-

mitetul executiv al Eparhiei Armene

din România (1922-1932). Este
- ales ■i în Comitetul de Patronaj

al orfelinatului armean dela Strunga
(1923-1925),

Mai târziu, cam prin 1927 în

timp ce era membru al Epitropiei
Bisaricei

-
Armene din

°
Bucure■ti,

a. luat parte la înfiin■area Biblio-
tecii Centrale Armene din Bucure■ti.

Tot atunci, Mestugean pune ba-

zele revistei „Ararat. Râvna neo-

bosit■ ■i devotamentul ne■■rmurit
pe cari le-a dedicat acestei reviste
au fost extrem de mari. Timp de

18 ani „Ararat a ap■rut cu o

punctualitate  irepro■abil■.
Concomitent cu aceast■ munc■,el

a avut colabor■ri trec■toare la zia-

rele armene■ti „Masis", „Nor Ar-

■aluis" ■i a publicat, timp de a-

proape un an, în limba armean■,
împreun■ cu Pr. M. Bodurian, heb-

domadarul-„Paros".
Dup■ înfiin■area Eparhiei Armene

din România, sub guvernul N. Iorga,
în 1931, V. Mestugean este ales
în dou■ rânduri, în 1932 ■i 1936,
delegat al Sulinei ■i al Târgu Oc-

nei, în congresul eparhial.
In ce prive■te lucr■rile sale li-

terare, ele sunt urm■toarele:

„Gefta" este un mic roman sen-

timental. Con■ine povestea tragic■
a unei absurde gelozii. Scris în

1916, poart■ pecetea atmosferei a-

celei-epoci.
In volumul „Schife ■i Filme" sunt

întrunite peste 50 de schi■e ■i mici
povestiri.

„Bucure■ti-Sahara" ■i „Ierusalim
scrise respectiv în 1913 ■i 1914,

sunt memoriale de c■l■torii. Impre-
sii ■i comentarii, asupra locurilor

■i

-
lucrurilor v■zute.

„Regina Noastr■" e un volum o-

magial, adresat Reginei Elisabeta,
cu prilejul împlinirii a 70 ani de

via■■.
A mai publicat „Astoria Armeni-

Ior" în 2 volume (1926) ; traduce-
rea Sf. Liturghii (1938) ■i „Mica
Antologie a poe■ilor armeni" (1934).

In ziua de 10 Februarie 1942,
în modesta sa locuin■■ din cl■direa

azilului „Ana Melic" al c■rui di-

rector a fost chiar dela înfiin■are,
Victor

.
Vartan Mestugean ■i-a în-

chis ochii pentru totdeauna. A

TIGRAN PRUNCU

La 5 Iunie 1942 a murit unul

din cei mai nobili ■i ideali■ti ro-

mâni din Bucovina, notarul public
din Câmpulung, Tigran  Pruncu.

Urma■ al cunoscutei familii ar-

mene■ti a Cavalerilor de Pruncu

din Nordul Bucovinei, mult regre-

tatul Tigran Pruncu era fiul distin-

sului-Ioan=Pruncu (1833-1888),
n■scut la Suceava, care, dup■ studii
la colegiul Teresian din Viena, a

fost la 1871 senator de Cahul. Ioan

Pruncu era c■s■torit cu veri■oara
sa, Ecaterina (1832-1885), fata cu-

noscutului-mo■ier basarabean, din

Baimaclia ■i Taraclia (Cahul), As-

vadur Avedian (4 1855), cumnatul

faimosului Dragoman Manuc-Bei ($,
1877) din Hânce■ti (_anarabla) A-

mândou■ bunici ale regretatului Tig-
ran Pruncu, erau fetele lui Ioan

Mirza, fratele aceluia■i Manuc-Bei.

Tigran Pruncu s'a n■scut la 1861,
la Viena. Era un frunta■ al vie■ii
publice din Bucovina, care ■i-a de-

dicat via■a unui serviciu con■tiin-
cios ■i plin de jertf■ pe altarul
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provinciei natale ■i al românismu-

lui. Dup■ studii ■colare la Ia■i,
le-a continuat la liceul ■i la uni-

versitatea din Cern■u■i. Trebuia s■

ajung■ diplomat, îns■ crahul averii
familiale l-a silit, dup■ un stagiu
f■cut la Viena, s■ ocupe un post
modest de notar public la Solca

(1894), apoi la Câmpulungul-Bu-
covinei. (1906), unde el a r■mas ce-

t■■enilor pân■ la ultima. sa suflare,
fiind cel mai popular ■i venerabil
notar public din întreaga regiune,
însufle■it de o în■l■■toare concep■ie
a datoriei ■i a onoarei cristaline a

institu■iei ce-o reprezenta.
Ob■inând o cultur■ aleas■ ■i o

experien■■ din c■l■toriile lungi prin
Europa, Africa ■i Asia,-Tigran
Pruncu a r■mas în Bucovina de

alt■dat■ ca un stâlp al culturii ro-

mâne■ti, pe care ■tia s'o prezinte
cu o fine■e necesar■ ■i o autori-

tate demn■, prin înfiin■area unor

biblioteci, de-lectur■ româneasc■,
prin fondarea unor b■nci populare,
trimi■ând pe cont propriu pe ti-

neri dela ■ar■ la studii, iar în ca-

litate de notar public devotându-se

completamente-intereselor.celor ne-

voia■i. Era un publicist erudit, fon-

dator - la 1924 - al revistei
„Justi■ia, organul notarilor publici,
(are scoteau în relief însemn■tatea

acestei institu■ii ■i promova ideia

creerii unei Uniuni generale a no-

tarilor publici din România..Cu

ocazia conceperii acestei-Uniuni,
cunoscutul notar public ■i publicist
din Milano, d. G. B. Curti Pa-

sini, scria la 18 Aprilie 1935, în

„Corriere notarili'" (Nr. 8), „într'un

articol întitulat: „Tigran Pruncu":

„Uniunea notarial■ român■ este

productul cel -mai nou ■i 'excelent

al ini■iativei sale neîncetate, al o-

perei sale constante ■i desinteresate,
uneori chiar îndr■zne■e în ap■ra-
rea profesiunii sale".

C■s■torit cu o femeie cult■, cu

un suflet artistic de pictori■■, pli-
n■ de fine■e ■i sociabilitate ari-

stocratic■, baroana ■i ea von Tie-

senhausen, Tigran Pruncu î■i con-

tinua activitatea la Câmpulung, în-

conjurat de dragostea cald■ a so-

■iei ■i a surorii sale, Eugenia.
Studiind via■a vestitului Drago-

man Manuc-Bei, am venit acolo, ca

s■ cercetez arhiva mult regretatului
meu colaborator, care m■ onora cu

nobila-i

-
prietenie, Tigran Pruncu.

De-atunci, câ■iva ani dearândul ve-

neam în Bucovina, vizitând Câm-

pulungul, Stupca, Cern■u■ii, unde

am cunoscut pe ace■ti oameni demni
de cea mai frumoas■ amintire.

Tigran Pruncu, aflând despre de-

zastrul palatului-Manuc-Bei-din

Hânce■ti, care se înstreina treptat,
a ■inut cu sacrificiul modestei sale

averi s■ salveze aceast■ mo■iestr■-

bun■. El s'a adresat ultimei nepoate
a lui Manuc-Bei, marchiza Schedoni,
a încercat apoi s'o determine s■-i

vând■ palatul, începând chiar un

proces împotriva ei, ca s■ salveze

numai acest m■re■ monument din

Hânce■ti, pe care furia bol■evici-
lor nu l-a cru■at.

Tigran Pruncu, marele Român ■i
venerabilul notar public, din Buco-

vina, las■ în urma sa o nobil■
amintire ■i o activitate demn■ de-a

fi apreciat■ cu aceea■i c■ldur■, pe
care o manifesta fa■■ de ea marele

Nicolae Iorga.
G. BEZVICONI



DIASPORA ARMENEASCA
ARMENII IN DIASPORA

Extragem din revista „Voix des

Peuples"" (anul 8, no. 5 din 15

Iunie 11941) care apare sub con-

ducerea Biroului Central al Mino-

rit■■ilor din Geneva:

„Ast■zi chestiunea armean■ pare a

fi pierdut din actualitatea ei. To-

tu■ nu ar fi de prisos s■ ne ocup■m
de una din problemele cele mai. tra-

gice din Orientul apropiat, când
se vorbe■te despre-reglementarea
problemelor în leg■tur■: cu Europa
sudestic■.

De când regatul armenesc din
Cilicia a disp■rut ca Stat inde-

pendent, poporul armenesc ,
n'a în-

cetat s■ reclame co■di■iile de trai

demne de un popor liber. Dife-
ritele congrese s'au ocupat cu a-

ceast■ chestiune f■r■ a g■si totu■

o solu■ie Congresele
din San-Stefano ■i din Berlin au

preconizat proecte de reforme la

care regimul turcesc a r■spuns cu
masacre. Mai târziu, în timpul ma»

relui.r■zboiu, Turcii au încercat
s■ rezolve definitiv chestiunea de-

portând poporul armean în de■ertul
Arabiei.. Dup■ victoria puterilor ali-

ate, Delega■ia na■ional■ armean■ a

prezentat congresului de pace din

1919 recunoa■terea unui stat inde-

pendent armenesc, cuprinzând cele

7 vilayete din Armenia Turceasc■,
Cilicia ■i provinciile Armeniei ru-

se■ti. Decizia s'a amânat îns■ ■i
mica republic■ armean■ din/ Caucaz
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s'a bol■evizat în 1920 iar marile
puteri s'au desinteresat de a se

mai ocupa de aceast■ chestiune când

au decis în congresul din Lausanne

s■ se p■streze statu-quoul.
_ Bilan■ul celor expuse mai

-
sus

a fost urm■torul:

1. Peste -o treime din poporul
armean s'a distrus.

2. Trei sferturi din Armenia is-

toric■ s'a pierdut deoarece: a fost

l■sat■ în mâinile turcilor.

3. Republica armeneasc■ din Cau-
caz s'a

.
bol■evizat.

4. Ca urmare aproape dou■ mili-
oane de Armeni s'au împr■■tiat în

toate col■urile lumii în pribegie.
Actualmente

-
Armenii din lumea

întreag■ se repartizeaz■ astfel:

In Rep. Sov.

Armenia 1.280.000 persoane
In Rep. Sov.

Azerbeidjan 400.600 --,

In Rep. Sov,

Georgia 380.000 ini

In Caucaz. de Nord

■i Ucraina 230.000 ,

In Siria ■i Liban 150.000 X

„ Turcia 100.000 ta

„Iran 100.000
se

„ Irak 40.000 ,,

„ Egipt 30.000 ,,

, „ Bulgaria 30.000 aa

„ Grecia
/

28.000 ,,

„România 25.000 w

„ Fran■a 56.000 se

„Celelalte ■■ri
din Europa 12.000-„

In America 150.000-„

presa

| 3.020.000 persoane

Chestiunea Armeniei r■mâne deci

în. suspensie. Poporul armenesc tre-

bue s■ se reinstaleze în p■mân<
tul-str■mo■esc.

Faptul c■- poporul-armean,-în

cursul celor 30 -de sgcole din isto-"
40
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ria lui, cu toate invaziile: pers

san■, roman■, arab■ ■i turc■, cu

toate masacrele ■i persecu■iile, nu

a fost nici distrus nici contopit, con-

stitue o dovad■ irefutabil■ a drep-
turilor lui de a avet o existen■■

independent■ na■ional■, bazat■ pe

principiile na■ionalit■■ilor.
\Deosebindu-se: cu totul de po-

poarele înconjur■toare prin caracte-

rele lui rasiale, prin limba ■i reli-

gia ■i reprezentând o

-
comunitate

puternic■, poporul armean posed■

toate însu■irile ceru■e spre a pu-

tea tr■i ca un popor independent, A-

ceste însu■iri au fost recunoscute

chiar de c■tre cotropitori, deoa-

rece Turcii au acordat Armenilor

din Turcia constitu■ia din secolul

al 19-lea iar Ru■ii au acordat „Bot
Jojenia'" adic■ libertatea de a se

guverna independent'treburile co-

munit■■ii. In sfâr■it Republica Ar-

mean■' a dovedit c■ Armenii sunt

capabili de a întemeia ■i a gu-'
verna un Stat independent. Astfel

cei 1.300.000 Armeni care tr■esc

în Armenia Sovietic■ posed■ toate

însu■irile siatale ■i vor forma nuc-

leul viitorului stat independent ar-

menesc.

Ar trebui relevat cu aceast■ -o-

cazie ■i faptul c■ dac■ Armenia

sovietic■ n'a putut s■ scape de su-

ferin■ele inerente regimului bol■e-
°

vic, totu■ în acest r■stimp situa■ia
economic■ a: Armeniei s'a ameliorat.
Intr'adev■r, în timpul celor 20 ani

S'au efectuat întinse lucr■ri de iri-

ga■ie f■când cultivabile peste 100

de mii hectare de p■mânt pentru
cuitura bumbacului ■i, fructelor. Mi-

nele de aram■ furnizeaz■ 10% din
tot consumul Uniunii Sovietice. In-

dustria se dezvolt■ în toate ramu-

rile ei: chimic■, textil■, centrale

hidro-electrice, etc., nivelul intelec-

tual deasemenea este foarte ridicat

prin ■colile de tot felul unde, dela

Universitate pân■ la ■coala cea mai
umil■, se pred■ limba armean■.

. Având în vedere c■ ■i în diaspor■
se caut■ prin tot felul de mijloace,
reviste, publica■ii ■i institu■ii cul-

turale, cum este de ex. congrega-

■iunea Mechitari■tilor,

-
desvoltarea

instruc■iei la poporul armean, pu-
tem pretinde c■ nivelul cultural al

accestui popor este în progres con-

stant.

S■ consider■m acum latura politi-
c■ ■i, teritorial■ a chestiunei. Con-

di■iile actuale nu permit poporului
armean s■ tr■iasc■ o via■■ indepen-
dent■. Aceast■ stare e îns■ suscep-
tibil■ de schimb■ri. Poate nu este

departe ziua când o schimbare po-
litic■ sau de regim în Turcia sau

Rusia Sovietic■.vor prilejui adu-

cerea chestiunii armene la actuali-
tate. Congresul viitor de pace nu

va putea ignora chestiunea armean■

deoarece bastionul-armenesc situat

pe punctul de încruci■are a tuturor

drumurilor mari care vin din stepa
Rusiei, din Iran, din Irak ■i din

-pletoul: Anatolian, comand■ pe în-

tregul Orient apropiat ■i constitue
o pozi■ie defensiv■-pentru regiu-'
nile: petrolifere din Baku ■i Mu-

sul.
i

Revendic■rile armene vor fi, dup■

împrejur■ri, maxime sau minime. In

primul *
caz s'ar-putea cere for-

marea unui Stat independent arme-

nesc, cuprinzând, în afar■ de Ar-

menia Sovietic■ actual■,-teritoriile
afl■toare în p■tratul format.de

muntele Ararat, lacul Van, ■inutul
Erzerum ■i Ardahan, precum ■i re-

giunea Karabagh, atribuit■ arbitrar
de Ru■i, republicei Azerbeidjanu-
lui, ■i mai ales cu o e■ire la Ma-

rea Neagr■ aproape de Batum, în

provincia Ardahan.

Dup■ cum se vede suntem de-,
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parte de proectul himeric din con-

gresul de pace, al ultimului r■zboiu
mondial când s'a propus forma-

rea unei Armenii întinzându-se dela

Marea Neagr■ pân■ la Mediteran■

■i care ar fi avut mai curând sau

mai

-
târziu soarta Ceho-Slovagiei,,

Din contra, proectul de mai sis
va fi un factor de pace în acea-

st■ parte a lumii, permi■ând popo-
rului

-
armean s■-■i continue rolul

civilizator datorat culturei lui mi-

lenare ■i cre■tine. .Dac■ îns■ acest

proect nu va fi realizabil, popo-
rul armean va cere atunci ca o

revendicare minim■, o Armenie ca-

pabil■ s■ con■in■ ■i s■ hr■neasc■

pe to■i armenii împr■■tia■i în toate

patru col■uri ale lumii. Intr'adev■r

Republica Armean■ actual■ are o

întindere de abia 30.000 km* cu

o densitate de 30 locuitori pe
Ar trebui deci ca viitorul Stat ar-

mean minim, s■ con■in■, în afar■

de-Armenia-Ruseasc■, provinciile
din Kars ■i Ardahan redate Tur-

ciei prin tratatul din Moscova din

1921, precum ■i regiunea Vaspura-
kan dintre lacul Van ■l grani■a Ira-

nului.

Acest-examen juridic, teritorial

■i politic al problemei armene noi

o g■sim într'o situa■ie favorabil■

c■ci poporul armean -nu ■i-a pierdut
speran■a.

*%
Dintr'un articol al ziarului „Tri-

bune de Gânéve' din 8 Octom»
brie 1942 despre gog■■hlc Cauca-

zului sudic, unde, dup■ ce se pre-

cizeaz■ c■ Caucazul este sortit s■

devin■ teatrul de lupt■ între An-

glia ■i Germania, continu■ astfel:

„Nu este f■r■ nici o ra■iune c■

se d■ o a■a mare importan■■ aces-

tui.teritoriu. Intr'adev■r pe ma-

Jurile M■rii Caspice la Maikop ■i

la Grosny se afl■ pu■urile de, petrol
cu o produc■ie de 36 milioane de

tone reprezentând 10% din produc-
■ia mondial■, Dar petrolul nu este

singura bog■■ie mineral■ a ■inu-
tului. Georgia este bogat■ în fier,
c■rbune, manganez. Minele d.n Cia-

tury produc 1 milion de ■one man-

ganez ceeace atrage aten■iunea com-

batan■ilor, deoarece manganezul este

o materie prim■ la fabricarea explo-
zivelor. In ce

-
prive■te Armenia,cea

mai pu■in favorizat■ în ce prive■te
bog■■ia mineral■, ca. posed■ mine

de aram■ producând. 10%

-
in în-

treaga produc■ie souctnu

Bog■mlc Caucazului sudic nu se

afl■ numai în subsol. Aceast■ re-

giune a fost ■i este înc■ emina=

mente agricol■ ■i în urma iriga■iilor
mari întinderi s'au redat agricul-
turii,.producând-bumbac,-cereale,

fructe, vinuri, tutun, ceai, etc.

Dar. contrar intereselor îns■■ al

popoarelor ■i (■■rilor din aceast■

regiune Moscova a decis industriali-

zarea extrem■ a ei, in■talând rafi-

n■rii, metalurgie, chimicale care în-'

trebuin■eaz■ for■a motrice din cen-

trele hidroelectrice. Politice■te, Cau-

cazul de Sud este împ■riit în tr■i
republice federative: Armenia - A-

zerbeidjan - Georgia, a c■ror po-

pula■ii se deosebesc cu totul între
ele în. ce prive■te rasa, limba, re-

ligia ■i moravurile. In afar■ de

aceste trei. popoare mai sunt gru-
puri mici de triburi de Apkazi,
Ose■i, Circazieni, de Tartari, de

Tali■i, de Kurzi ■i de Asirieni, pre-

cum ■i colonii de Ru■i, Greci ■i
de Persani..©

Armenia este cea mai mic■ dintre
toate. republicile sovietice, dar cu

toate acestea reprezint■ o bog■■ie
■i o varietate infinit■ de clima■i, de

priveli■ti ■i de resurse. Un milion
-

treisutemii de Armeni tr■esc acolo

|



reprezentând ultimele nuclee ale po-

porului armean stabilit pe p■mân-
tul str■mo■esc în jurul centrului spi-
ritual al Bisericii lor ; Ecimiadzinul,
lâng■ Erivan, capitala ■■rii.

Ca ■i Armenia, Georgia este de

asemenea o ■ar■ muntoas■ dar în

jurul M■rii Negre posed■ v■i care

produc cereale ■i produse a?mape
ecuatoriale.

Georgienii sau

-
Kartvcliepii

-
în

num■r de circa trei milioane se îm-

part în vreo zece grupuri din care

principalii sunt: Mingrelienii, Siva-

netii, Agiari, Gruzii etc. ■i a c■-

ror origin■ se pierde în preistorie,
In majoritatea lor sunt lega■i de

biserica. ortodox■ din Rusia. Este

■i lin num■r oarecare de mahome-

dani.

Republica-Azerbeidjanului.este

compus■ din câmpiile: întinse care

coboar■-pân■ la lan■ul mun■ilox
Caucazieni spre ■■rmul M■rii Cas-

pice. In antichitate aceast■ ■ar■ se

numea „Tara Focului'" c■ci se cu-

no■tea de atunci existen■a petrolu-
lui n■sc■tor de foc. D2 altfel acest

fapt a dat na■tere adora■iei focu-

lui, o religie care s'a întins apoi
pân■ în India,

Bog■■ia economic■ enorm■ a Cau-

cazului de sud explic■ interesul a-

r■tat de diferite ■■ri ■i -guverne

fa■■ de el ■i de a-l ocupa.
Dar cele trei republice ar suporta
cu greu o domina■ie c■utând a-■i
organiza în mod independent via■a
lor statal■ ■i na■ional■, a■a cum

era acum 20 ani când bol■evicii au

ocupat ■ara lor.

ARMENII IN BULGARIA

"Aportul armean adus tipografiei
Bulgare, Ztaxul „Pravda'" din Plov-

div. scrie: „Prima carte armean■

a fost tip■rit■ în '1512. Aceast■

dat■ umple de mândrie inima Ar-
°

meanului lipsit de patrie. Incepu-
tul tipografiei armene■ti este un

eveniment care ilumineaz■ via■a cul-

tural■ a acestui popor. la cursul

\celor 400 ani de exi■ten■■ razele

tipografiei armene au p■truns nu
numai în col■urile cele mai înde-

p■rtate ale patriei lor dar în acela■

timp - s■ ne fie permis s■ facem

aceast■ dovad■ - au contribuit la

desvoltarea tipografiilor din Geor-

gia, Turcia, Siria ■i alte popoare.
Aci ne vom opri la dragostea ■i
devotamentul cu care Armenii au

adus

-
contribu■ia lor fr■■easc■ în

opera  imprimeriei poporului

-
bul-

gar în perioada lor de rena■tere,
Precum se ■tie pân■ la eliberarea

complect■ "■i definitiv■ a poporului
bulgar toate c■r■ile ■i ziarele bul-

g■re■ti se tip■reau în tipografii
streine posedând caractere bulgare.
Majoritatea acestor imprimer.i erau

armene■ti,-mai ales din Constan-

tihopol, unde în condi■ii destul de

grele s'au tip■rit peste 200 de

c■r■i ■i nu mai pu■ine periodice în

limba bulgar■. Având în vedere c■

o lucrare tip■rit■ are o influen■■

infinit mai mare în desvoltarea sen-

timentului na■ional, este u■or de

în■eles importan■a acestei contribu-

■ii. Men■ion■m mai jos câteva date

caracteristice ; astfel:

La tipografia A. Minassian s'au

tip■rit între 1856-1873. circa, 79

c■r■i bulg■re■ti, precum ■i ziarele

„Gaida, „Macedonia",„Pravo", „Na-
predac", „Zorni■a? etc.

La tipografia A. Boyadjian s'au

tip■rit 21 c■r■i bulg■re■ti printre
care ■i Biblia în limba bulgar■ ■i
o_ revist■.

\

La tipografia Dj. Aramian: 9 c■r■i
■i ziarul „Napredac" a lui Ivan Nai-

denow.. i
3

La tipografia A. Papazian ■i O.
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Kalfaian: câte 6 c■r■i iar în tipogra-
fia Congrega■iei Mechitari■tilor din

Viena: 6 c■r■i ■i revista „Mirozre-
nie" a lui Ivan Dobrovici.

Mul■i Bulgari au înv■■at meseria

lor în aceste tipografii, devenind

apoi, la rândul lor me■terii ■i f■u-

ritorii tipografiei în ■ara lor.

Dintre to■i tipografii armeni, unul

mai ales este, demn de toat■ aten-

■iunea noastr■, Este vorba de Tateos

Divitdjian 'care se bucura de o

mare popularitate printre litera■ii
■i cetitorii bulgari.

Proprietar al unei tipografii foar-

te bine înzestrate ■i perfec■ionat■
Divitgjian a imprimat peste 72 c■r■i
în limba bulgar■, c■r■i biserice■ti,
calendare, precum ■i câteva numere

ale ziarului „Tarigradski-Westnic"

al lui Ivan Bogorov. Dup■ memo-
riile lui. R. Blaskov, Divitdjian era

singurul editor de calendare" bul-

g■re■ti din timpul s■u. Indr■zne■,
cult ■i activ Divitdjian a legatstrân-

se leg■turi cu intelectualitatea bul-

gar■ de atunci ■i în consecin■■ ti-

pografia lui a devenit dup■ defi-

ni■ia lui St. Kutincev „singurul loc

de întâlnire a scriitorilor bulgari
din Constantinopol". Mai mult înc■,
Divitdjian-dispre■uind-urm■ririle

autorit■■ilor turce■ti ■i cu pre■ul
vie■ii sale, adesea întreprindea c■l■-

torii în ora■ele ■i satele bulgare
spre a împ■r■i editurile ■i a exa-

mina mai deaproape nevoile intelec-
tuale ale popula■iei, dovedind ast-

fel un spirit educativ ■i entusias-

mul s■u c■tre literatura bulgar■.
In tipografia lui g■seau de lucru în-

totdeauna 15 bulgari. Merit■-o

men■iune special■ ini■iativa sa de

a tip■ri pe foi■ele de ■igaret■ texte

revolu■ionare bulg■re■ti pentru care

fapt a fost arestat ■i închis de po-

li■ia turceasc■, Este deci afar■ de

orice îndoial■ aportul tipografilor

armeni ■i mai ales a lui Divitdjian
care au câ■tigat un loc de cinste în

opera rena■terii bulg■re■ti.
Poezia armean■, Costa

.
Dinolov

în Cartea sa cu acest titlu a scris

urm■toarea

-
prefa■■ despre cultura

armean■ ■i despre suferin■ele po-

porului

-
armean.

Arta cu toate ramifica■iile ei con-

stitue dovada culturii unui popor.
Cu aceast■ chee magic■ se des-
chide sufletul unui popor prin care

se poate p■trunde pân■ în adâncurile
gândurilor ascunse. P■c■tuesc acei
care prefer■ via■a fizic■, cultura ma-

terial■.

-
Poezia constitue

-
tezaurul

fiec■rui popor. Acolo apar însu■i-
rile poporului, aspira■iile ■i sbu-

ciumul . sufletul■ii lui. Poezia este

f■clia care ilumineaz■ drumurile prin
care a trecut acest popor pân■ a

ajuns la con■tiin■a sa na■ional■.
,Marea poeziei mondiale este imen-

s■, Omenirea nu cunoa■te înc■ toate

tezaururile ■i m■rg■ritarele ascun-

se în valurile ei. Am luat un pumn

din perlele poeziei armene■ti. Ele

nu sunt mai prejos decât m■rg■rita-
rele celorlalte popoare. Dimpotriv■

le întrec prin puterea lor magic■ de-

oarece ele reflecteaz■ sufletul unui

popor  sbuciumat iar poezia care

este saturat■ cu sufletul na■ional ■i
alimentat■ cu lacrimile ■i suferin-
■ele poporului r■mâne ve■nic. Ea

este flac■ra imortal■ deoarece are

în ea ceva din Dumnezeire,
Lirismul-armenesc este plin de

melancolie. El este plin de dorin■a
sufletului omenesc spre o via■■ li-

ber■ de orice oprimare. Lan■urile
sclaviei sunt groaznice. Tiranii ma-

sacreaz■ trupul popoarelor, dar su-

fletul r■mâne imortal. In-fiecare

suspin, în fiecare dorin■■ a fecioa-

rei, în fiecare vis al adolescentului,
în lacrimile mamei, în rug■ciunile -,

b■trânului, peste tot .r■sar sbuciumul



unui suflet plin de suferin■e. In

poezia armean■ dragoptea este o

chemare la lupt■. Dragostea de pa-

trie primeaz■ to■deauna. Imaginea
iubitului este încadrat■ în cadrul

Patriei ■i cele dou■ imagini se con-

fund■ în mod indisolubil.
Poezia armean■ are leg■turi de

sânge cu cea bulgar■ din perioada
-

luptelor

.
pentru independen■■. Ea

posed■ avântul lui Botev. Din ea

se aud suspinele flautului lui Sev-

cenco al c■ror ecou n'a disp■rut înc■

din stepele ucrainiene. lat■ dece

poezia armean■ ocup■ un loc de

invidiat

-
în tezaurul poeziei mon-

diale.

„Armenii în Bulgaria". In ziarul

„Mir" din Sofia în num■rul din

18 Februarie a ap■rut articolul cu

titlul de mai sus. Redac■ia ziaru-

lui înso■e■te articolul cu urm■toarele

rânduri: „Sub cerul bulg■resc tr■esc

circa 28.000 Armeni, to■i cet■■eni
muncitori ■i  disciplina■i. li d■m

ast■zi un mic loc în ziarul nostru,
atribuindu-l un loc mai mare în

'inimile noastre."" D■m mai jos câte-

va pasagii caracteristice din acest

articol:
„În Bulgaria tr■esc circa 28.000

de Armeni care sunt stabilite în

majoritate în ora■e: Plovdiv 6500,
Sofia 4000, Varna 4000, Ruse 3000,
Burgas 2000, restul din diverse alte

ora■e. Origina coloniilor armene es-

te veche de 500° ani, Biserica ar-

mean■ din Sofia avea o vechime de

450 ani. In ultimul timp au venit

armeni în Bulgaria în 2 rânduri.,

Dup■ masacrele din 1896 când poe-
tul Iavorov a scris poezia „Armenii
■i în 1922 din Asia mic■ ■i din

- Tracia.

Armenii au în întreaga ■ar■ 18

» ■coli din care 2 sunt pro-gimnaze,
la Sofia ■i Plovdiv, cu un num■r

total de 2000 elevi. Un mare num■r

de elevi înva■■ ■i în ■colile bul-

g■re■ti.
In Bulgaria exist■ 12 biserici ar-

mene din care acea din Bazargic are

o vechime de 350 ani. Contrar o-

piniei r■spândite Armenii nu sunt

numai negustori. In patria sa ar-

meanul era agricultor, iar când în

urma unor împrejur■ri vitrege ei

au trebuit s■ se expatrieze, o mic■

parte din ei au început s■ se ocupe
cu comer■ul pe când majoritatea
s'au îndeletnicit cu meserii ca: cea-

sornicari, bijutieri, pantofari, fierari,
negustori de covoare, m■t■suri, Sunt

printre ei ■i lucr■tori. In deosebi

Armenii au întrodus aceste meserii
în Bulgaria. Este caracteristic nu-

m■rul mare de cafenele. Func■io-
nari de stat nu exist■ printre ei. Au

numeroase publica■iuni ■i ziare: La

Sofia „Azad Hosk"ziar ; „Balkanian
- Mamul" s■pt■mânal; „Meghu"
humoristic ■i înc■ alte dou■ pe-

riodice. La Plovdiv: „Paros" pre-
cum! ■i o publica■ie frumoas■ pentru
copii. Armenii au societ■■ile lor cul-

turale.

Colonia.armean■-din-Bulgaria
mare nici o leg■tur■ cu republica
din Armenia în afar■ de cei care au

fost autoriza■i s■ se repatrieze. Ar-

menii sunt un popor pa■nic cu un

destin tragic. La noi ei se bucur■

de o larg■ autonomie cultural■. Sunt

buni cet■■eni ■i nu sup■r■ cu nimic

autorit■■ile. Un ideal sfânt înc■l-

ze■te inima fiec■rui armean care

suport■ f■r■, s■ murmure soarta,

lor crud■: un ideal care se rezum■

într'un singur cuvânt: Armenia.

Bulgaria ■i Armenia, Intr'un nu-

m■r al ziarului „Slovo". închinat

armenilor, cunoscutul publicist bul-

gar G. Ka■arov a scris urm■toarele

rânduri:

”Ni
e nevoe de explicat

simpatia sincer■ ce une■te popoa-
rele bulgare ■i armene simpatia
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n■scut■ dintr'o identitate de destin

în suferin■■. Intr'adev■r leg■turile
istorice

.
dintre cele dou■ popoare

dateaz■ de secole, ajungând pân■ în

„zilele contemporane ■i l■sând urme

adânci în desvoltarea culturilor lor

respective. Bulgarii ■i Armenii a-

vând acelea■ suferin■e ■i suportând
acelea■ nedrept■■i este natural c■

s'au simpatizat întotdeauna reciproc.
O dovad■ palpabil■ a acestei sim-

patii o constitue participarea Ar-
menilor ca voluntari: în luptele Bul-

garilor pentru - îndependen■■ ■i re-

întrggire. A fost un timp când ar-

menii au fost singurii no■trii prie-
teni. Astfel când în 1878 s'a adu-

nat la Plovdiv o comisie european■
-

spre a alc■tui un program pentru
"Rumelia Oriental■ numai-Armenii

au avut curajul de a se prezenta
în fa■a comisiei cu o adres■, sus■i-
nând revendic■rile bulgare:

„Starea actual■ este o fericire

pentru noi ■i ne îngrozim când
ne aducem aminte de trecut". Mino-

rit■■ile celelalte au p■strat. t■cere

sau au cerut revenirea domina■iei
turce■ti. $

Gestul Armenilor de a ridica o

statue poetului bulgar lavorov, care

a cântat cu atâta emo■ie suferin■ele
grozave îndurate de Armeni ■i pe
care le-a suportat ■i poporul bul-

gar, constitue o duioas■ dovad■

de respect ■i de dragoste sincer■.
Suntem siguri" c■ acest bust .va în-

t■ri leg■turile ■i va constitui un

prilej de a îndemna cele dou■ po-

poare s■ preg■teasc■ zile mai fe-

ricite prin colaborarea sfor■■rilor lor,
In acela■ num■r special închinat

Armenilor, al■i oameni politici ■i
oameni de stat dau unele m■rturii
de simpatie sincere despre Armeni:

„O nedreptate secular■". In nu-

m■rul special din 18 Febr. al zia-
rului „Slovo" din Sofia închinat

Armenilor, Generalul în rezerv■ Ve-

lizar

.
Lazarov

.
semneaz■ urm■torul

articol:

„Exist■ un popor care a dat mult

culturei armene■ti, dar care de se-

cole încoace este în sclavie. Exist■
un popor care a dat altor popoare

■i religie, ■i ■tiin■■ ■i împ■ra■i, dar

care cu toate aceste daruri st■ f■r■

■coal■, f■r■ împ■rat ■i f■r■ G via-

■■ statal■ pe p■mântul str■mo■esc.
Acest popor este poporul armean

■i aceast■ ■ar■ este Armenia.
lu. secolul II-lea poporul armean

s'a convertit la cre■tinism prin în-

demnul - spiritual "al unui vrednic
fiu al s■u Grigore Iuminatorul.

Dup■ aceea prin misionarii lui s'au

evanghelizat-multe popoare euro-

pene ■i asiatice, îmbr■■i■ând. reli-

gia cre■tin■ care a deschis calea

drept■■ii sociale, a libert■■ii religi=
oase ■i luminei spirituale, sf■r■mând

lan■urile sclaviei suflete■ti ■i a pre-
- cu care erau înc■tu■ate

popoarele.
Acela■ popor armean cu o înalt■

cultur■ n'a întârziat s■-■i însu■ea-
sc■ tronurile imperiale ale Bizan■u-
lui ■i a altor ■■ri f■când s■ dom-

neasc■ pacea ■i bun■ starea în ■■-
rile guvernate de regi armeni iar

în r■zboaele duse de aceste ■■ri co-

manda■i de o■tiri armeni au câ■-
tiga4 victorii ■i teritorii
Multe ■■ri, popoare mari, î■i com-.

plecteaz■ pân■ azi corpurile lor pro-
fesorale cu profesori armeni.

,

■i ast■zi, cu toate aceste servicii
aduse omenirii poporul armean n'a

izbutit s■ capete libertatea dori■■,
Se în■elege dela sine c■ Armenia

nu este în nici un fel o piedic■

desvolt■rii economice a marilor pu-

teri. Totu■ nu.., nu se poate.,
In anul 1920 congresul p■cii a.

dat libertatea politic■ poporului ar-

mean în grani■ele ei etnografice ■i

■

:
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1storice ca stat independent, dar nu

a - întârziat desam■girea. Armenia a

c■zut din nou în sclavie, unde se

afl■ ■i acum. Singura cale pentru
poporul armean a e■i din aceast■

situa■ie este r■bdarea... A munci cu
r■bdare pe teren economic ■i cultu-

ral spre -a deveni un factor cautat

■i preferat de to■i."

ARMENII IN AMERICA

Wiliam Saroyan pe baricad■, Cri-

ticii teatrali din New-York au am■-

nat cu o zi ■edin■a lor anual■ din

1941 pentru alegerea celei mai bune

piese de teatru a anului, spre a

cuprinde în competi■ie ■i noua pie-
s■ a lui Wiliam Saroyan. Astfel

opera cea nou■ a lui Saroyan „Fru-
mosul Popor" a luat parte la con-

curs dar din nefericire n'a luat

decât premiul II-lea.

Da, din nefericire, cu toate c■

pentru oricare tân■r scriitor de me-

rit este o mare cinste de a ob■ine
premiul al doilea din partea cri-

ticilor teatrali din New-York, repu-

ta■i pentru severitatea lor. Dar pen-

tru un Saroyan nu este acela■ lucryi,
deoarece exist■ oameni ast■zi care,

p■strând propor■iile, nu se sfiesc

a-l compara cu Shakespeare. Dar ■i
modul de a alege a jucat un rol.

Pân■ în anul acesta. cea mai bun■

pies■ de teatru se alegea prin ma-

joritatea a 2/3 din criticii teatrali.

'A■a a fost ■i anul trecut când piesa
„Clipa Vie■ii" a lui Saroyan a ob-

■inut premiul întâi. Anul acesta ma-

joritatea simpl■ a fost considerat■

suficient■, ■i astfel piesa „Paza pe

Rin" a ob■inut premiul întâi, iar

piesa „Frumosul Popor" a lui Sa-
royan a e■it a doua.

Dar nu întotdeauna criticii au

ultimul cuvânt despre o pies■ sasi

o oper■ literar■. Publicul aprecia-

z■ adeseori mai bine. A■a a ■i fost

în cazul „Frumosul Popor" care
a avut o primire mult mai favora-

bil■ decât piesa premiat■.. Saroyan,
el singur s'a ocupat de înscenarea

piesei sale ■i succesul a fost îndoit.

Publicul care admir■ piesele ■i con-

cep■iile filosofice a lui Saroyan nu

a fost desam■git când a asistat la

reprezenta■ia piesei lui în teatrul

Lyceum. (De atunci publicul a dat

n■val■ cu mare pl■cere spre a ad-

mira opera lui! Saroyan. Dealtfel (pie-
sa lui Saroyan pierduse locul întâi

din cauza 'unui tablou care nu, fu-

sese pe placul criticilor ■i care ta-

blou a fost tocmai foarte apre-
ciat de publicul amator, iar piesa
care în ansamblul ei a entusiasmat
publicul este plin■ de dragoste ■i
entuziasm pentru via■■. Personagiile
piesei sunt oameni simpli ■i veseli
c■rora Saroyan le d■ denumirea de

„Frumosul-Popor".
Aceast■ oper■ a lui Saroyan. în-

truchipeaz■ genul lui propriu. Jocul
este plin de tablouri impresionante
■i de idei frumoase ■i entuziaste
dar nu constitue teatrul cel mare

în in■elesul strict al cuvântului. Da-
c■ analiz■msubiectul ■i intriga este

vorba de un fapt aproape nein-

semnat iar ac■iunea progreseaz■ în-

cet. Dar dac■ în teatrul lui Saroyan
nu exist■ exagerare, este totu■ via■a
real■, Acolo se v■d analize psiholo-
gice ■i tipuri realiste. ■i cât de

realist■ se prezint■ figura func■io-
narului, întâi arogant ■i apoi socis-

bil.
i

Piesa a g■sit o primire atât de

mare, (c■ entuziasmul din teatrul

Lyceum mai dureaz■ înc■. Saroyan
va fi petrecut în anul aceesta vara

cea mai interesant■, iar opera lui
se serbeaz■ pretutindeni cu o vic-

torie real■.

Michael Arlen la New-York. Zia-



rele au anun■at c■ scriitorul bine cu-
noscut Michael Arlen pe numele lui
adev■rat Dicran Kuyumdjian înfrun-

tând toate pericolele actuale

-
pe

mare s'a reîntors din Anglia <la

New-York pe un vas de comer■
înarmat.

i

M. Arlen este autorul mai multor

romane în limba englez■ printre
care ■i „P■l■ria verde" care s'a ■i
filmat precum se ■tie. i

Profesor armean la Texas, Arzrun

Pahcianian,

-
savantul . emerit

-
care

func■iona de ani de zile la Departa-
mentul S■n■t■■ii din Statele Unite,
la direc■ia „Na■ional Insti■ut of
Health" ■i-a dat demisia din acea-

st■ func■ie fiind angajat la Faculta-

tea de medicin■ a Universit■■ii Te-

xas din Galwanston." Doctorul Pah-

cianian s'a numit ■ef al sec■iilor
de Medicin■ Preventiv■ ■i S■n■t■■ii
Publice precum ■i Bolilor tropicale.

Dr. Pahcianian a f■cut în provin-
cia Texas descoperiri despre bolile

propagate prin insecte,-devenind

astfel o autoritate în ce prive■te bo-

lile din ■■rile ecuatoriale.

D-rul Pahcianian a primit doctorae
tul la Universitatea din Michigan
unde a ■i profesorat Microbologia
la Facultatea de medicin■.

Akim Tamirow. Akim Mikaelovici

Tamirov este n■scut în ora■ul pe-

trolifer Baku din tat■ armean ■i
mam■ rusoaic■ în 1901. Are deci

41 ani. ■i-a f■cut intrarea în lu-

mea cinematografic■ în 1923. In

vârst■ numai de 17 ani a fost admis

în celebra ■coal■ teatral■ din Mos-

cova, gra■ie însu■irilor lui extraor-

dinare cu toat■ vârsta lui fraged■.
Abia absolvent al ■colii a trebuit

s■ p■r■seasc■ Rusia în urma eve-

nimentelor politice ajungând în pri-
mul rând la Istanbul unde se afla■i

■i al■i arti■ti ca Ivan Mosjoukin,

Ivan Petrovici ■i al■ii. Dup■ multe

aventuri ■i peripe■ii a sosit la New-

York. A suferit foarte mult pen-
tru a-■i câ■tiga via■a. A reu■it s■

se angajeze la o trup■ mic■, jucând
roluri mici. A colabora■ ■i la re-

vist■, A ajuns în sfâr■it ■i la Holly-
wood unde a fost bine primit. Pri-
mul succes l-a avut în rolul
lui chinez în filmul „Dragostea opri
t■". Este însurat de mult dar nu

are copii. Duce o via■■ casnic■ li-

ni■tit■. Frecventeaz■ gr■dina zo0-

logic■ ■i mai ales sec■ia maimu■e-
lor. Nu se desparte niciodat■ de

so■ia lui Boris Camora care joa-
c■ rolul lui în p■r■ile periculoase,
Crede mult în basme cu zâne ■i cu

spirite. Spre a înv■■a mai.u■or,
rolurile lui doarme cu textiil sub

pern■. Romanul lui preferat este
°

„Fra■ii Karamazow". A citit foarte

mult operele lui Tolstoi ■i Dostoew-
ski. Nu se îmbrac■ cu elegan■■.
Este-fatalist.

„Sânge ■i nisip". Este titlil unu-

ia din ultimii filmg a lui Ruben,Ma-
mulian,-dup■-romanul-celebrului
scriitor spaniol Blasco Ibanez. Acest

roman fusese filmat acum 20 ani

când cinematograful era mut. Acum

îns■ -regisorul armean Ruben Ma-

mulian l-a transpus „din nou pe
ecran înfruntând ■i învingând greu-

t■■ile cele mai mari ce sunt în calea

unui regisor într'un film sonor ■i
colorat..Mamulian a izbutit totu■i
s■ creeze o atmosfer■ de pasiune,
de iubire ■i de lumin■ din regiu-
nile|însorite, transportându-ne în-

tr'o clip■ în ■ara luptelor de tauri,
unde nisipul este parc■ de aur, unde

femeile sunt turbur■toare în dan-

surile lor ■i unde cântecele au ceva

din melancolia orientului care î■i

vr■je■te inima.



COLEGIUL MOORAT-

RAPHAEL

Guvernul italian a reînoit anul

trecut drepturile colegiului armean
*

„Moorat-Raphael" din Vene■ia, In-

fiin■at■ prin' testament, de 2 Ar-

meni  bog■ta■i, originari din In-

dia, Samuel Moorat ■i Eduard Ra-

phael, aceast■ institu■ie func■ionea-
z■ neîntrerupt dela 1836, sub con-

ducerea spiritual■ a

-
congrega■iei

Mechitari■tilor

.
din Vene■ia, dând

în decursul unui veac figure emi-

neute poporului armean, S■ amin-

tim din prima genera■ie pe Sra-

bion

-
Hekimian ■i

-
Srabion T&â-

ghlian cari... au

-
fost, precurso-

rii „mi■c■rii-teatrale ai-Armeni-

.Ior din Turcia; Mikael Portugal
Pa■a ■i Sakâz Hovhannes Pa■a, ma-

rii economi■ii cari au fost mini-

■trii tezaurului personal din m-

p■r■■ia Turciei ■i-Melkon Khan

c■re a. adus pre■ioase servicii Sta-

tului persan; mari poe■i ca M■-

g■rdici-Be■ikta■lian, M■g■rdici A-

gemian ■i Tomas Terzian din ve-

chea genera■ie, ■i apoi Daniel Varu-

jan podoaba liricii armene contim-

poran■; marele scriitor Arpiar Ar-

piarian ■i talentatul publicist Mad-

thecs Mamurian; renumi■ii arti■ii
ca actorii Bedros Atamian ■i Vah-

ram Papazian, pictorii Edgar ■ahin
■i Charles Atamian, ■i înc■ zeci ■i
sute de figuri cari au jucat un rol

în via■a public■ armean■.

Deja guvernul italian d■duse prin-
tr'un decret din 11 Aprilie 1897

drepturi liceale acestei institu■iuni,
drepturi pe cari le-a înnoit gu+
vernul fa■ist printr'o deciziune din
22 Mai 1924, care deciziune s'a

mai' repetat „moto proprio" în 1938.

Cu prilejul revizuirii tuturor in-

stitu■iunilor streine din imperiul i-

talian, Ministerul Educa■iunei Na-

ionale a consfin■it din nou vechile

drepturi

-
ale

-
colegiului

-
armenesc

printr'un decret din 10 Mai 1941,
care sun■ astfel: ---

Vista la delega rilasciata al Sot-

tosegretariato di Stato per il Minis-
tero  dell'Educazione Nazionale in

applicazione del R. D. legge 17

febbraio 1941 XIX, Na 57;
Vista la legge 30 ottobre 1940

XIX, Na 1636;
Vista la domanda presantata dal

Dr. Karekin Lazarian, Direttore del

„Collegio Armeno Moorat-Raphael"
di Venezia, Fondamenta del Soccorso

Dorsoduro 2597, gestito dalla Con-

gregazione Religiosa dei PP. Me-

chitaristi ;

Visto-il parere favorevole \ziel
Ministero degli. Affari.Esteri;

Visto il parere favorevole dell'-

Ente Nazionale per IM'lnsegnamento
Medio e Superiore;

D e cre t a

Ai sensi ed agli effetti della

Legge 30. ottobre 1940 XIX©,
No 1936, il Collegio.Moorat-Ra■

phael, -avente sede a Venezia, Fon-

damenta del..Soccorso-Dorsoduro

2597, & autorizzato a continuare
nella sua attivit■ didattica e cul■u-
rale, mantenendo in efficienzy i se-

guenti Corsi di Studio, aventi ordi-

namento-didattico-particolare:
19) Corso complementare, di tre

anni;
i

20) Corso liceale tecnico, di tre

ami.

E inoltre autorizzato a mantenere

in efficienza il Collegio.
II presente Decreto sar■ pubbli-

cato-sul Bollettino.Ufficiale-di

questo Ministero e sul

Ufficiale dell! E. N. I._M. S.

Roma, 10 maggio 1941 XIX..

II sotto segretario di Stato

, F. to BODRERO



ARMENII IN GERMANIA

Mic■ colonie armean■ din (Ger-
mania se bucur■ de toate dreptu-
rile destinate . popoarelor ariene, Pu-

blic■m cu acest prilej urm■torul do-

cument

-
care l■mure■te

,
sitiia■ia ju-

ridic■ a Armenilor:
Berlin NW 40, den 31.

August 1933

An die

Deutsch Armenische

Geselschaft

Zuriickkommend

-
auf

-
Ihr  Schrei-

ben vom 31. Mai d. J. beehre ich

mich, Ihnen  ergebenst mitzuteilen,
dass" der "Herr Reichsminister des
Innern ■nit Erlassi vom 3,7.1933 (Nr.
IC 6071/26.6.) entschieden hat, dass

die Armenier im Sinne des Gesetzes

zur.Wiederhersteilung des 'Berufs-
beamtentums den Arierni zuzurechnen
sind.

z

DerSachversl■ndigefiir Rassenforschung
heim Reichsministerium des Innern

ARMENII DIN FRANTA

Cu toate greut■■ile pe care le-a
adus r■sboiul ■i coloniei armene din

Fran■a, via■a cultural■ armean■ a

continuat totu■i, cel pu■in în cercul

intelectualilor armeni din Paris. Ast-
fel:

Ar■ag Ciobanian a adunat, într'o

antologie îngrijit■, toate cântecele
atribuite vestitului trubadur armean

Nahabed Kuciak.
Schavarseh-Missakian,-publicist,

directorul ziarului armenesc „Ha-
ratch'" din Paris care nu mai apare,

635,

a început publicarea unei reviste,
„Haiga■en".

„Amicii Scriitorilor

.
Armeni'! a

scos al doilea volum din „Liferatu-
ra armean■ contimporan■" ■i „Nuve-
lele din via■a popular■" a lui. Er-
vant Sirmake■hanlian '(Erukhan), pie-
rit în m■celul din 1915.

Asocia■ia

-
Scriitorilor. Armenia

tip■rit antologia poeziilor lui Vah-

ram Tatul (1907-1940).
Amicii lui Vazken ■u■anian, disp■-

rut tân■r, au publicat un „Omagiu
cu

-
prilejul primulti

-
aniversar al

mor■ii premature a scriitorului.
S'a mai publicat:
„Lucruri, lucruri, ce lucrupi!" (■a-

var■ Nartuni).
„Fra■ii armeni" (Ni■an Be■iktas-

lian).
„Uman .

(Merujan-Barsamian).
„Andranik (Avedis Terziba■ian).
„Alb ■i Negru" (Bedros Zaroyan),
„Mii de izvoare!" (Dikran Cituni),
„Zori ■i apus" (Euphimée Avedi-

sian-Anais).
E

„Taina t■cerii?" (Armen Amur).
„Luludi", roman feeric din via■a

bizantin■ (Ni■an Be■ikta■lian).
„Nuvele umoristice  (Ni■an=Be-

■ikta■lian).
„Nectar ■i Venin■" (Hacig Djul-

faian).
$

,
„Paris", . ora■ul istoric-(Kegham

Kerestegian).
„Istoria Bisericii armene" (Preo-

tul Adde Pailakian).
„Rolul-bisericii armene, în via■a

na■ional■" (Preotul Adde Pailakian).
„Anuarul-Armenilor-din-Parjs"

(Preotul Kevork Nizamian).
„furnalul unui ofi■er armean din

armata turc■" ($.. Boghosian),
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JUBILEURI ■I ANIVERSARI

CENTENARUL REVISTEI „PAZMAVEB*
S'a implinit o sut■ de ani dela

apari■ia uneia din cele mai însem-

nate publica■iuni periodice-arme-

ne■ti, a revistei. „Pazmaveb" din

Vene■ia, care apare neîntrerupt dela

1843, condus■ de vestita congre-

ga■ie a Mechitari■tilor din insula

San-Lazaro, institu■ie care a jucat
un însemnat rol în via■a armeneasc■.

Congrega■ia Mechitari■tilor: este

într'adev■r una din marile focare

de gândire armeneasc■, de unde a

pornit, acum 2 veacuri, impulsuj

rena■terii armene.

Fondatorul ei a fost un modest

cleric-atmean,-Mechitar, originar,
din. ora■ul Sebastia, n■scut în a-

„nul 1676. La vârsta de 15 ani este

numit diacon, iar peste 5 ani ajunge
arhimandrit. Dela aceast■ dat■-ia

drumul pribegiei, mergând din ora■

în ora■, ca un adev■rat apostol, a-

r■■ând poporului s■u;calea luminii i■i
a adev■rului.

i

In anul 1701 îl g■sim la, Constan-

tinopole unde înfiin■eaz■ Congrega-
■ia ce-i poart■ numele, care avea ca

scop preg■tirea de discipoli-cares■-i

rodeasc■ munca ■i s■-i continue ope-

ra. ■efii bisericii de-acolo. primesc
cu ochi r■i aceast■ mi■care, b■-

nuind o tendin■■ spre catolicizare.
La un moment dat, Mechitar este

silit s■ se instaleze în peninsula Mo-

reea, a face fa■■ acestor du■-
m■nii n■scânde. In Moreea r■mâne

din anul 1706 pân■ în 1715, când

î■i mut■ definitiv Congrega■ia. In

Vene■ia. *

In anul 1717, Senatul Vene■ian
doneaz■ lui Mechitar, insula Sf. La-

z■r, unde zide■te pe ruinele unui
spital, o biseric■ ■i o mân■s■ire,
Dela aceast■ dat■, cu o energie în-

cordat■ ■i cu o munc■ neîntrerupt■
timp de 32 ani împreun■ cuj discipo-
lii s■i, începe s■ scrie, s■ traduc■,
s■ cerceteze, s■ editeze numeroase

opere, deschizând literaturii arme-

ne câlea spre o nou■ rena■tere. Me-

chitar se sfâr■e■te în anul 1749.

Este socotit cu drept cuvânt upa din

figurile m■re■e ale poporului s■u,
c■ci ap■rând într'o vreme când cul-

tura armean■ era pustiit■, îi de-

schide c■i nou■ ■i orizonturi lu-
minoase.

Dup■ moartea intemeetorului s■u,
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Pasarea

Congrega■ia se divide în dou■, o

p■rte r■mânând în insula Sf. Laz■r,
iar alt■ parte trecând în Austria,
spre a înfiin■a la Triest în anul

1775 o nou■ Congrega■ie, care apoi
se mut■ în anul 1811 la Viena.

Congrega■iile

.
Mechitari■tilor din'

Vene■ia ■i Viena au dat poporului
armean personalit■■i numeroase cari

au jucat un mare rol în istoria cul-

turii armene. Opera Mechitari■tilor
este mai presus de orice elogiu. Ei

au fost acdia, care au scos la iveal■

de sub colbul vremurilor ■i a ui--

t■rii, m■rg■ritarele vechii literaturi

armene, f■cându-le cunoscute atât

Armenilor cât ■i str■inilor. Ei au

fost. aceia care au ,scos din cea■■

la lumin■, trecutul glorios, ■i rolul

jucat de poporul armean în veacurjle
trecute.

Ei au altoit gândirea armean■ cu

geniul gândirii str■ine ■i au îmbog■-
■it literatura armean■ cu istoria, li-

teratura, filosofia str■in■.
Pentru a pune pe baze solide

limba. str■mo■easc■ ei au scris gra-

matici, dic■ionare, lexicoane.
In sfâr■it ei au deschis larg po-

porului armean, por■ile culturii, nu

numai conducând ■colile Moorat-Ra-

phael ■i Moorat din Vene■ia ■i Pa-

ris, ci ■i înfiin■ând ■coli în Turcia,
în ora■ele Constantinopole, Smirna,
Trebizonda, Nicomidia ■i în prezent
în diferite colonii armene■ti, ca

Plovdiv (Bulgaria), Atena, Cairo ■!
Ierusalim. Pe Ce

JUBILEUL UNUI PICTOR

S'a s■rb■torit anul trecut în A-

merica-jubileul-pictorului-armean

Ar■ag Fetvadjian.
Ar■ag Fetvadjian este, n■scut Ia

Trebizunda- în 1866. Instruc■ia pri-
mar■, o ; prime■te la ■coala na■iona-.
l■ armean■ din. localitate. .La. vârsta
de 16 ani este admis la ■coala impe-

rial■ de „Belle Arte" din Constan-
tinopol ob■inând „Premiul de Ro-

ma". In 1887 intr■ la Academia San

Luca din Roma fiind elevul unuia
din cei mai mari mae■trii, profe-
sorul Cesare Maccari. Dup■ o fru-

moas■ activitate artistic■ pleac■ la

Viena, apoi la Petrograd unde este
ales membru al Societ■■ii Imperiale
a pictorilor, partitipând la toate

expozi■iile ■i manifesta■iile

-
artis-

tice. Aci faima lui Fetvadjian se

stabile■te ■i se r■spânde■te. Dup■

un timp îns■, atras de frumuse■ea
picturii monumentale devine pictor
de fresce istorice, începând în anul

1900 cu o expozi■ie la Tiflis. De a-

tunci parcurge f■r■ odihn■, Arme-
nia Ruseasc■, studiind, pictând ■i
desemnând-monumentele-istorice,
ruine glorioase, cet■■ile, bisericile,
monumentele, tipurile ■i costumele

na■ionale, aducând sub lumina soa-

relui multe din gloriile ■i geniul
original al uniii: popor,

Cu pânzele sale nu numaic■ atra-

ge aten■ia lumii civilizate despre
art■ ■i mai cu seam■ despre ar-

hitectura armean■ dar începe o o-

per■ de reconstituire a monumente-

lor ■i bisericilor istorice.
In 1919 este trimis la Paris de

c■tre°guvernul-republicii armene

spre a alc■tui m■rcile po■tale ale
Republicii. Cu aceast■ ocazie este
invitat de arti■tii ■i savan■ii fran-

cezi s■ expun■ operele lui la Luvru,
sec■ia artelor decorative.-Expozi-
■ii asem■n■toare se ■in la Londra în

Vic■oria_ & Albert Museum, consti-

tuind o revela■ie bentru lumea apti-

sean■ în ce. prive■te frumuse■ea ■i
originalitatea arhitecturii armene,

In 1922 Fetvadjian .a plecat înt A--unde -a \organizat. o serie

de expozi■ii, bucurându-se ca ■i pre-

tutindeni de cele mai elogioaseapre-
cieri.
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AGTE $I DOSUMENTE

IN ■EDINTA DE 21 AUGUST 1920 A SENATULUI

Pre■edin■ia domnului General C.

secretari ai biroului Toma R■du-

Iescu ■i Ion Papp:
Pe" banca ministerial■ sunt pre-

zen■i: dl D. Greceanu, Ministrul lu-

cr■rilor publice, ■i d. Grigore Tran-

cu-la■i, Ministrul Muncii ■i Ocroti-
rilor Sociale. \

Sunt prezen■i 142 d-ni senatori.

R apo r t

Domnule Pre■edinte,
in dorin■a de a face un act de

dreptate pentru popula■iunea-ar-

mean■ staiblit■ în România de mul-

t■ vreme, ■i pentru a se consfin■i un

drept a■ordat cu toat■ l■rgimea
celei mai mari p■r■i a acestei popu-

Ia■iuni stabilit■ de secole în ■ara

româneasc■, avem onoarea a v■ pre-
zenta acest proect de lege din ini-

■iativ■ parlamentar■, acordând-■i
armenilor stabili■i mai de curând
în ■ar■, de altfel în num■r nu prea

mare, cet■■enia român■.

Expunere de motive:

Armenii din ■ara noastr■ au 'o

vechime de aproximativ 7 secole

■i mai bine chiar ■i s'au identi-
ficat atât de mult cu interesele
■■rii încât în

<up■ un loc de frunte, luând parte

istoria noastr■ o-
,

, al■turi de români la toate manifes-

Coand■, pre■edinte, asistat de p-nii
-

t■rile culturale ■i

-
na■ionale.

Un neam cu însu■iri suflete■ti
■i morale atât de mari ca al' arme-
nilor nu puteau s■ nu dobândeasc■

din partea ■■rii cea mai mare în-

credere ■i dragoste, ajungând-în

decursul veacurilor, ca o contopire
aproape complet■, a tuturor sim-

■imintelor lor cu aceleea ale româ-

nilor. php i
Un document vechiu dela 1389,

p■strat în biblioteca armean■ din

insula San Lazaro din Vene■ia, e

cartea prin care patriarhul arme-

nilor-rânduind .pe episcopul Ioan

la scaunul din Lemberg, supune c■-

tre el pe lâng■ armenii din Lu■ea
(Luck) ■i Kameni■a ■i pe cei din

Siret, Suceava ■i ■ara Vlahilor.

In Noembrie 1562, într'o crb(
nic■, unde se vorbe■te de domnia

lui Despot Vod■, g■sim urm■toa-

rele: ,

„■i , fiindc■ acest credincios Des-

pot a venit la domnia acestei ■■ri
prin voia lui Dumnezeu, apoi pe
armeni i-a adus înapoi ■i le-a dat

voie s■ se poarte dup■ legile lor,
slobozi ■i pe fa■■, poruncind ca

nimeni s■ nu le spun■ un cuvânt

de r■u ■i s■ nu-i judece, iar acei

ce ar îndr■zi s■-i judece sau s■-i
batjocoreasc■ din pricina lor, s■

fie pedepsi■i cu moartea". (Extras



din „Convorbiri Literare"

-
anexe

XL.). î 1 M■
In România armenii s'au asimilat

românilor din cauza caracterului lor

asimilabil, c■ruia se datore■te fap-
tul c■ înc■ din timpurile" vechi ■r-

menii boga■i au d■ruit mo■ii ■i sa-

te, precum ■i case de ale lor din

ora■ul Suceava mân■stirilor.

.
orto-

doxe din Moldova, ciim) e cazul cu

armeanul

-
Komârzan, care la 1448

las■ casa sa din Suceava mân■stirii

Moldovi■a, iar Ion Armaciu las■

jum■tate din mo■ia sa Cat■peana,
din jud. Ia■i,: la 1483, acelea■i m■â-

n■stiri. [2]
Neuitatul

-
Hajdeu a scris multe

despre armeni, recunoscându-le ca-

lit■■ile de buni români ■i negus-
tori. L

Hajdeu arat■:
v

„De n'ar fi armean cu ■atr■,
„N'ar videa fat■ g■tat■".

larnic Bârsan

Idem doina:

„Voinicii-Bucovei":

„Iar cum o înverzi pe afar■

„Vom ie■i la codru iar■,
„In cap■tul lanului,
„In calea armeanului"".

Extras din „■ez■toarea" vol. XXII

(Alecsandri, Poezii Pop. L. 316).
"D. Iorga zice în „Neamul Româ-

nesc" (anis I No. 14 din 25. Iunie

1906): S at
„Armenii din Moldova sunt foar-

te vechi acolo, pe unii Hin ei Domnij
cuceritori i-a apucat ca or■■eni bi-

ne  înigheba■i prin a■ez■rile. lor.,
„In aceste p■r■i vechimea arme-

nilor e mult mai mare. i

In Moldova ■i în Muntenia ei; pac
a fi venit pe la 1046 dup■ Hristos,
când-împ■ratul bizantin Monoma-

cus a invadat Armenia, precum ■i
la 1064 când Per■ii au cucerit Ca-

pitala lor Ani,"
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De vechimea lor vorbe■te ■i Prin-

cipele N. Sutzo în „Notions statisti-

sur la Moldavie" Ia■i 1849,

pag. 52. N

i

In Basarabia de asemenea, arme-
|

nii au vechimea lor pe la 1142 ■i
s'au remarcat prin comer■ul lor,
unde au creiat ora■e, având ■i dr■-

g■torii lor. i

Acestea sunt motivele, pe lâng■

altele multe pe care ne întemeiem,
pentru a alc■tui al■turatul proect
de lege pe care avemonoarea a-l

depune deliber■rilor

-
Dv.

Proect de lege

pentru recunoa■terea de

-
cet■■eni

români a armenilor din România.
Art. unic; Se acotd■ tuturor ar-

menilor stabili■i în România pân■

la data de 15, August 1916 calita-
tea de cet■■ean român, cu plenitudi-
nea drepturilor ■i datoriilor ce de-

curg din aceast■ calitate, dac■ în

termen de ■ase luni dela promulga-
rea prezentei legi vor face decla-

ra■iunea de acceptarea cet■■eniei la

Tribunalul jude■ului respectiv al do-

miciliului. lor.

N. Cartianu, E. Popescu, N. Bat-

zaria, E. Melidon, Nicolae T■n■se-

scu, Ion Papp, Toma R■dulescu.

D. D. Alexandrescu: Armenii sunt

de drept români prin circulara lui

Kog■lniceanu.
i

D. E.. Melidon: Este vorba de cei

veni■i în ■ar■ dup■ circular■.

D-lor senatori, v■ rog s■ binevoi■i
s■ admite■i urgen■a asupra acestor

dou■ proecte de legi.
- Se pune la vot urgen■a ■i se

admite. ra d st

„Monitor Oficial!" No. 37
din 31 August 1920.



' MI■CAREA CULTURALA LA NOI

INFUNTAREA LA BUCURE■TI A CASEI

CULTURALE ARMENE

La 25 Mai 1492 s'au pus temeliile

Casei Culturale Armene care se con-

struie■te cu cheltuiala d-lui Hovsep
Dudian în curtea bisericii armene

din capital■, spre a fi destinat■ bi-

bliotecii ■i muzeului armenesc, Iat■

actul de fond■■ie:
S'a f■cut punerea pietrei funda-

mentale a acestei cl■diri de Biblio-

tec■ ■i de muzeu a comunit■■ilor
armene din România,. sub obl■dui-
irea bisericei armene din capital■ cu

hramul Sf. Arhangheli, ast■zi, 25

Mai, anul 1942 dela na■terea Mân-

tuitorului,.data-Armenilor-fiind

1391, în al II-lea an al domniei

Majest■■ii Sale, Regelui 'Mihai 1,
conduc■torul Statului fiind D-l Ma-

re■al Ion Antonescu, vice  prie■e-
dintele consiliului de mini■tri D-l

Prof.-Mihai Antoriescu,.Ministrul

Culturii.. Na■ionale - D-l Profesor

Ion Petrovici, iar Primarul Capitalei_General °C. Florescu.

Iar în momentul punerei pietrei
fundamentale, locum-tenensul Sfân-

tului Scaun din Ecimiadzin fiind
I. P. S. Kevork Ciorekgian, scaunul"
Patriarhului tuturor Armenilor fiind

vacant dup■ moartea catolicosului

Khoren 1, decedat în 10 Aprilie 1938

patriarh al Armenilor din Ierusalim,
fiind I. P. S. Mesrob, Ni■anian,
patriarh al Armenilor din Constan-
tinopol I. P. S. Mesrob Naroyan,
patriarh al Armenilor din Constan-

tinopol 1. P. S. Mesrob Naroyan,
iar. ■eful eparhiei noastre I. P. S.

arhiepiscopul.Husik Zohrabian.
Aceast■ institu■ie se cl■de■te cu

cheltuelile_.Domnului-Hovsep. Du-

dian, ■i s'a numit dup■ numele do-

natorului ■i al so■iei sale „Bib/iofe-
ca ■i Muzeul Armenesc, doxa■ia Hov-

sep ■i Victoria Dudiarn', în zilele epi-
tropiei. comunit■■ii armene din ca-

pital■ a Domnilor Aram Pglp'aziaxi
(pre■edinte), Anton Muradian, Ma-
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nole Luca (vice pre■edinte), Gara-

bed Nazarian (casier), Avedis Ka-

rabelaian ■i Av. Berdj Garabedian

(secretar), comitetul bibliotecii fiind

compus din D-nii Kevork Hagi Ar-

tin (pre■edinte), H. Dj. Siruni (di-
rector), Avocat Arda■es

.
Tomasian

(casier), Kevork Ghazarian  (secre-
tar), Agop Dobagian (bibliotecar),
Aram

|
Papazian, Hrandt

-
Avakian,

Prof. Grigore Avakian (membrii).
Planurile construc■iunei sunt în-

tocmite de D-l arhitect Emil C■lie
nescu, iar executarea lor este în-

credin■at■ intreprinderilor Aurel I-

vanovici, supraveghetorul lucr■rilor

fiind D-l arhitect Hovnatan Ghomi-

ghian,
Comitetul die-construc■ie a fost

compus din D-nii Aram  Papazian
■i Anton Muradian din partea epi-
tropiei, Kevork Hagi Artin pre■edin=
tele comitetului Bibliotecii Armene,
H. Dj. Siruni, secretarul General

al Funda■iei Culturale Armene ■i
Directorul-Biblliotecei ■i-Bedros

Gulbenghian. reprezentantul donato-

rului. )

Institu■ia se ridic■ pe locul unde

era vechea ■coal■, întemeiat■ în anul

1817, Mai 13°-25, prin st■ruin■a
unui comitet compus de Asfadur

Aga, Hacik Hovsepian, Stepan Altu-

nian, Hagi Kirkor Anu■ian, Kirkor

Buiuclian, Boghos Davidian,, Apcar
Agemian ■i recl■dit■ în 1847 cu

cheltuiala lui Varteres Amira Mi-

sakian,
Oficierea serviciului divin s'a f■-

cut ast■zi de I. P. S. ■eful eparhiei
■i de preo■ii bisericei cu hramul

Sf. Arhangheli, numele acestor pre-

o■i fiind: S. S. L. L. Icnadios Ki-

limian, Manug Yaghgian ■i Mampre
Biberian,

S'a alc■tuit acest act fundamental

în dou■ exemplare, în limbele ro-

mân■ ■i armean■, spre a fi pus

■i zidit în piatra de temelie, spre

amintirea celor de mai sus.

Se înal■■ aceast■ institu■ie ca o

m■rturisire a sfor■■rilor intelectuale
ale micei brazde a na■iunei noastre

■i ca încredin■are de iubire ■i de-

votament a fiilor s■i, primi■i pe a-

ceste meleaguri  ospitaliere.

CONFERINTE LA RADIO

In ziua de 12 Dec. 1942 d. Ji-
rair M■g■rdician a ■inut la Radio-

Moldova. o conferin■■ -despre „Arta,
poezia ■i muzica armean■", spunând
între altele:

In cercet■rile sale asupra isto-

riei cruciadelor, marele istoric Ni-

colae Iorga s'a oprit semnificativ
la poporul armean, c■ruia din firele

înc■lcite ale controverselor i-a ur-

zit istoria. Intr'un ■inut în care i-

magina■ia oriental■ a localizat pa-

radisul, s'a pl■m■dit dintr'o popu-

la■ie amestecat■ ■i o serie de feude

conduse de prin■i ■i baroni, popo-
rul armean, Structura etnic■ este

precis desemnat■, când este vorba

de formarea lui. La început în co-

municare spiritual■ cu Bizan■ul, Ma-

rea Armenie, dup■ cum o numesc

cercet■tori ca Victor Langlois, Nico-

lae Iorga, Jacques de Morgan, Ch.

Diehl, reprezint■ o perfect■ cohezi-
une etnografic■ ale c■rei reflexe B'au

tradus în realiz■rile de art■, unifor-

me conduse de acela■i fir caractereo-

logic, Influen■a acut■ a artei armene

asupra celei bizantine a dat Bizan-

■ului un moment de lucidi■ate a c■-

rui deliberare a cauzat un alai de

transform■ri geo-politice. De re-

■inut un fapt istoric interesant: du-

p■ n■v■lirea musulmanilor-asupra

Bizan■ului, prin■ii ■i baronii armeni

hot■resc un exod spre sud, la ■■r-
mul Mediteranei, unde intemeeaz■

Armenia Mic■, sau cum se mai nu-

41

apt
Biti
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me■te Armenia Ciljcian■, Aici erau

deja a■ez■ri armene■ii de mai mul-

t■ vreme, cari f■ceau nego■ cu Fe-

nicienii ■i Egiptenii. Num■rul Ar-

menilor. din Cilicia crescu odat■

cu venirea emigran■ilor armeni din

Armenia propriu zis■, care era în

calea tuturor barbarilor n■v■litori.

A■a dar, trecutul Armeniei este

neguros. Istoria nu poate cl■di ceva

trainic asupra lui, deoarece excep-
tând o colec■ie important■ de cro-

nici, circul■ legende pe cari nu se

poate ajusta valabilitatea ■tiin■ifi-
c■. N. Iorga m■rturise■te c■, tre-

când prin aceast■ ■ar■ atâ■ia cotro-

pitori, iscându-se atâtea certuri di-

structive, creindu-se antagonisme de

istorie, „nu putem s■ p■trundem în

tainele vie■ii sale".

N■zuin■a noastr■ este alta. Voim

a schi■a o revistgi a culturii armene

care s■ depene momentele spirituale
ale unui popor, pe care, chtar, is-

toria arunc■ v■lul ipotezelor. Schi■a
psihologic■ a temperamentului ace-.

stui popor trebue s■ cumuleze fibra

mistic■ cu fanatismul religios, alc■-

tuirea sensitiv■ cu predilec■ia for-

mei, mobilitatea social■ cu înclina-

■iile c■tre practic.
Poporul care-i sdruncinat de de-

plas■ri-istorice prinde amprentele
cosmopolitismului. Dintre acestea o-

riginalitatea ese mai anevoe. ■i to-

tu■i exist■ o originalitate spiritual■
a Armenilor. Mai întâiu predilec■ia
unui temperament c■tre form■ (în
sensul stilistic), aplica■ia ■i cultul

pentru simetrie au creiat inerent o

arhitectur■ armean■. Ch. Diehl arat■

c■ severitatea liniei, obscuritatea in-

teriorului, utilizarea picturei ca ma-

terial de construc■ie, îi sunt carac-

teristice fundamentale. Fire■te, gra-

dul de originalitate este greu de

indicat, deoarece s'au remarcat re-

miniscen■e bizantine, romane ■i gre-

ce■ti. Un fapt, îns■, este absolut
admis cu certitudine: întinderea ar-

tei armene în orientul cre■tin ■i fa-

bulosul num■r de biserici construite
sub acoperi■uri conice, cu largi ■i
impozante arcade, cu' variate deco-

ruri, cu firide înguste ce transmit
o. r■ceal■ ap■s■toare,

Spiritul analitic al Armeanului -

remarc■ istoricul francez Jacques de

Morgan - a [realizat o îufrqu■
art■ a decora■iei minu■ioase manu-

scriptice. In aceasta (în decora■ia
manuscriselor) dou■ elemente au im-

portant■: picturalul ■i miniatura. Ci-
ne va contempla o biblie armeneasc■,
r■mâne impresionat de ornamenta■ia
care-i plasticizeaz■ canonul, de ca-

ligrafia decorativ■, de variatele nu-

an■e, de un alaiu de miniaturi, care

de■i nu-s tincturate cu idei grave,

reprezint■ scene cotidiene, încadrate
de-preferin■■  naturisfic,
de un sim■ ascu■it al artei minore,
Acela■i sim■ miniaturistic s'a afir-
mat subtil ■i în arta broderiilor.

Acestea se realizeaz■ dup■ un anu-

me canon: culoarea fondului ro■ie,
albastr■, neagr■ se confec■ioneaz■

prin procedeele destinate vopsirii lâ-

nei de covoare. Culorilefacclg■i.
sim■ al picturalului deci) f■cute,
anume-pentru a suporta sp■latul
care le nuan■eaz■. Broderiile lucra-

te cu fir de m■tase la care se adau-

g■ fire de aur pentru reliefarea
vreunui motiv, au o minu■ie ■i un

sim■ geometric rar. Interesant este

în aceast■ art■, îmbinarea simboluri-

lor ■i a modelelor f■cut■ dup■ de-

tini ■i supersti■ii, Este aici un fel

de subliniere a unor calit■■i care-■i
g■sesc locul pentru a se desv■lui.

E vorba de fa■alismul oriental din
care s'a împ■rt■■it ■i poporul ar-

mean ■i care obsedând. apare în

fiecare manifesta■ie spiritual■, Bro-

deriile au ceva rafinat, culorile sunt
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zelos nuan■ate. Contele de Gobineau

avea dreptate când remarca aceste

broderii: „Ce sont des fleurs d'or;
elies nagent et s'étalent etincellan■es
sur la profondeur murmurante dos

jours qui les ont produites et de la

masse de substance animée d'ovwi eltes

sont issues".

Conferen■iarul dup■ ce a trecut

în revist■ pictura, limba, lirica ■i
muzica armean■, a conchis:

„Schi■ând tres■turile poporului ar-

mean, am îngro■at ipostaza lui crea-

toare,  imagina■ia-i oriental■ dus■

pân■ la fanatism, care în platoul
Araratului, în olimpul oriental Eri-

za, pe malurile Eufratului, a si-

tuat paradisul cosmic, Este de subli-

niat îns■ un fapt; modestele reali-

z■ri ale acestui popor sunt. create

în tumultul epocilor. De■i se poate
vorbi de o cul■ur■ armean■ care

dup■ cum remarc■ Jacques de Mor-

gan în a sa „Histoire du peuple ar-

ménien'", cu toate luptele însp■i-
mânt■toare în care a fost mereu

prins pentru salvarea existen■ii sa-

le, n'a încetat o clip■, „totu■i pentru

progresul-acesteia" - dup■.re-

marca aceluia■i istoric - îi tre-

buia „acestui popor o mare t■rie

moral■ ca s■ nu p■r■seasc■ munca,

lungi perioade de lini■te, pe cari

niciodat■ nu le-a cunoscut".

O. alt■ conferînx■, ■inut■ la 21

Mai 1943, tot de d. Jirair M■g■r-
dician la Radio-Moldova, era con-

sacrat■ lucr■rilor lui N. Iorga de-

spre Armeni. Conferen■iarul a spus:

„Al■turi de Victor Langlois, N.

Iorga este cel mai temeinic cerce-

t■tor al Armeniei. Afinitatea ma-

relui istoric pentru acest popor are

pe lâng■ coloarea afectiv■ ■i una

intelectual■. Pentru poporul armean

N. Iorga avea întâiu o pasiune care

■i-o justifica adesea când explica

„lunga suferin■■ a unui popor mar-

tir'" ■i fa■■ de care conchidea c■

„omenirea întreag■ are o datorie
de pl■tit". Venea dup■ aceast■ lo-

zinc■ afectiv■ înclina■ia propriu zis■

a savantului, În activitatea lor con-

structiv■ cercet■torii

-
culturii

-
■i

civiliza■iei armene■ti s'au îsbit de

un trecut ce■os, de o continu■ de-

presiunea a unei na■iuni n■zuitoare
c■tre un ideal propriu, st■pânit în

atmosfera na■ional■ mesianic■. Re-

lievele de reconstruc■ie n'au lipsit,
cueace a împiedicat subjec■iunea is-

toricului fa■■ de aceast■ na■iune
a fost condi■ia exterioar■, un fel

de ostilitate local■ st■pânit■ dar

totu■i insistent■, o rezisten■■ ta-

cit■ fa■■ de cercet■torul venit cu

optica just■, Un alaiu de ipoteze,
o serie întreag■ de contradic■ii, de

teze pe alocuri. insinuatorii ori de

inten■ii refractare. De aici, pen-

tru.marele cercet■tor,-s■tisfac■ia
gratuit■ de a explora un trecuti
neofilit de insisten■a studiului.

Un spirit genial c■l■uzit de pa-

siunea imediat■ de a st■pâni dela

origine pentru întâia oar■ o cui-

tur■ veche, trebuia s■ vin■. Acesta

a fost Nicolae Iorga, pasional ire-
zistent care condus de fiorul en-

ciclopedie nu vroia s■ lase în urm■

nimic neexplorat. Ba mai mult, is-
toricul nostru des■vâr■ea  cerceta-

rea încâ■ tardivul n'ar fi avut sti-

mulentul muncei, deoarece tot ceea-

ce se putea spune ori scrie se în-

deplinise.
Poporul armean a avut ■i al■i

cercet■tori. S■ amintim de Charles

Diehl, Antoine Meillet, Victor Lang-
lois, Lehmann Haupt, pentru a nu

cita decât mari spirite, îns■ ace-

■tia au studiat par■ial reconstituind

■tiin■ifice■te, dar adesca arid o is-

torie care tr■e■te tocmai pe des-

f■■urarea vie. Niculae Iorga a
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pus studiul în lumina cunoscutei sale

frenezii, l-a înc■lzit în entuziasm.

Indreptarea lui este total■, El este

cercet■torul monografic al culturii

■i civiliza■iei armene■ti. Dac■ Di-

mitrie Cantemir a scris istoria Tur-

cilor, N. Iorga a scris-o pe cea

a Armenilor. Dou■ însemnate direc-

■ii temperamentale, confesate de el,
l-au determinat la întocmirea acestei

monografii.  Primordial, m■rturisea

el, era membru dintr'un „popor mult

prigonit cum a fost cel român" ■i
„care numai. cu greu a ajuns la

unitatea sa na■ional■", apoi avea o

vibrare acut■ pentru „popoare c■-

rora li se r■pe■te dreptul de a-■i
avea un stat," Pe lâng■ aceast■
înclina■ie emo■ional■ venea altceva.

Venea „respectul ce trebue s■-l a-

vem to■i ceilal■i pentru o str■veche

■i mare civiliza■ie care poate sta

cu cinste al■turi de aceea a Bizan-

■ului". $

Dup■ ce a trecut în revist■ mai
multe lucr■ri ale marelui disp■-
rut, conferen■iarul a spus:

f

„Nicolae Iorga a avut o pasiune
de a cerceta istoria cruciadelor. In

acest studiu el a amintit ■i de ro-

lul pe care l-au atestat Armenii.
In sinteza sa general■ despre po-
porul armean „Bréve Aistoire de la

petite-Arménie"-chiar din primul
capitol-istoricul -a urm■rit rolul

Armenilor în aceast■ îndep■rtat■ în-

cle■tare subliniind c■ leg■tura pe
care a avut-o poporul armean în

aceast■ circumstan■■ a fost de con-

servare a unui spirit oriental în

ceeace are el mai ardent. In cartea

amintit■ se subliniaz■ c■ Armenia

Cilician■, o parte din noua Armenie,
nu a avut nici un aport în ceeace

prive■te forma■ia ei, dela Bizan■,
Prin ceeace s'a distins aceast■ Ar-

menie Cilician■ este sus■inerea re-

gilor armeni la marea cruciad■, ast-

fel c■ pe drept cuvânt, marele is-

toric subliniaz■ c■ „dup■ o dat■

anumit■, Armenia devine o ■ar■ a

cruciadelor,

-
Armenia îns■■i creaz■

cruciada, o influen■eaz■, o conduce,
o sintetizeaz■," Un capitol important
tot din aceast■ lucrare este cel în

care se arat■ civiliza■ia armieno-

francez■. Desf■■urând

.
istoria,

-
în-

tr'un fel de paralelism a acestor

dou■ popoare, se arat■ rolul le-

g■turii între aceste dou■ na■iuni in-

sistându-se asupra leg■turilor de ru-

denie, de întrep■trundere a mem-

brilor din dinastiile celor dou■ ■■ri
■i eviden■iind rolul Francezilor în -

stabilirea micei Armenii.

„Toate aceste studii pe care le-a

consacrat Iorga istoriei poporului
armean au pentru el ■i o lozinc■:

„Armenii au drept la o patrie" spu-
ne marele istoric. - Aceast■-n■zii-

in■■ care iese din întreaga crea■ie
armean■ sfredelit■ de un viguros
elan c■tre patria proprie, cea de

odinioar■ i se pare lui N. Iorga
o tendin■■ fatal■ a unui popor con-

tinu urgisit de istorie.
Prezentând pe N. Iorga ca.is-

toric al poporului armean, am in-
sistat asupra râvnei cercet■torului,
asupra integrit■■ii studiului ■i am

pus accentul pe viziunea de tot

sub care N. Iorga prive■te na■ia
armean■. De câte ori N. Iorga a

avut ocazia s■ vorbeasc■ sau s■

scrie despre acest popor s'a ex-

primat cu o afectivitate sim■it■ ■i
cu o, mare aten■ie. Informa■ia sa,

rela■iile sale prietene■ti cu un înalt

spirit de cultur■, cu un om al stu-

diului zimic ■i totodat■ cu un ra-

finat care este DI. H. Dj. Siruni

au familiarizat pe marele istoric
cu toate. problemele în leg■tur■ ■i
se poate spune c■ N. Iorga cuno■-

tea pân■ la indiscre■ie istoria po-

porului armean, L■sând la o parte
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faptul. c■ aducând o temeinic■ în-

f■■i■are a poporului armean se mai

poate indica c■ N. Iorga a aruncat

de pe istoria orientului o serie,
de prejudicii, punând totdeauna în-

tr'un raport de reciprocitate stu-

diul istoriei armene cu cel al o-

rientului. pipi

„N■p■stuit, poporul armean ■i-a
atras mul■i prieteni care s'au aple-
cat cu aten■ie binevoitoare ■i cu

dragoste asupra culturii ■i civili-
za■iei date de el la iveal■. Dintre

ace■ti prieteni "Armenii iubesc a-

dânc ■i cel mai mult pe N. Iorga.
El a fost p■rintele lor simbolic ce

le-a dorit un viitor f■r■ ce■uri,
organiza■ii proprie care s■ adune

for■ele stilistice de care dispune
■i s■ le r■sfrâng■ în câmpul crea-

■iei moderne. O str■veche gândire,
o na■iune indiguit■ resemnat■ în ea

îns■■i, o antichitate creatoare, iat■
ce a fost Armenia pentru istoricul

N. Iorga.
*

„Nutrind o pasiune aparte pen-

.tru aceast■ modest■ pies■ de anti-

chitate, N. Iorga, în timpul genia-
lei sale munci, a urm■rit ■i sborul

unui porumbel care s■ fie luat de

acolo de unde simbolurile au con-

ven■ionat edenul orientului."

CONVORBIRI LITERARE

Din ini■iativa comitetului Biblio-

tecii Centrale Armene din Capital■,
s'a organizat în sala bibliotecii o

serie de conferin■e cari au avut

loc începând dela 12 Aprilie, 1942,
în fiecare duminic■ sub titlul de

„Convorbiri Literare", cu urm■toa-

rele subiecte:

H. Dj. Siruni, - Folclorul ca ba-

za studierii sufletului unui popor.
H. Dj. Siruni, - Spiritul arian în

sufletul armenesc (5. conferin■e).
H. Dj. Siruni. - Ce a pierdut

cuitura armean■ în marele r■zboiu?

S. Srint, H. Dj. Siruni, K= Era-

mian, V. Ere■ian, H. Eganian. -

Provlema fuziunii dialectelor

-
ar-

mene■ti (7. conferin■e).
A. Dobagian. - Patriotismul.
S. Srin■ ■i H. Dj. Siruni. - O-

rienta■iile politice în istoria armea-

n■ (7 conferin■e). ,

H. Dj. Siruni. - Se poate creia
o cultur■ în afar■ de patrie? (5
conferin■e). t

H. Dj. Siruni, S. Srin■, My Mesno»
bian. - Ce au dat Armenii cul-

turii turce ■i ce au primit dela

Turci? (7 conferin■e).
G. Balgian, - Tezaurul sufletesc

al popoarelor.
H. Devedjian, - Levon Pa■alian

(cu prilejul încet■rii din via■■ a

marelui-scriitor armean).
H. Dj. Siruni. - Genera■iile cari

au urmat în literatura armean■ con-

timporan■ (3. conferin■e).
S. Srin■. - Limba ■i patria.
E. Srabionian, - Cum se creiaz■

genera■iile?
H. Dj. Siruni. - Sufletul unui

neam nu piere sub juguri.

CICLUL DIN „RAFFI*

Asocia■ia cultural■ armean■ „Raf-
fi? din Capital■ a orga■nizat în

sediul s■u, dela 22 Noembrie 1942

pân■ la 14 Martie 1943, un ciclu

de conferin■e cu prilejul anivers■-

rii de 25 de ani a înfiin■■rii Re-

publicei-Armene■ti, care republic■

s'a proclamat la 28 Mai 1918, spre

a fi bol■evizat la 2 Decembrie 1920.

Conferin■ele au avut loc dup■
ur-

m■toarea ordine:

H. Dj. Siruni. - Armenia în fi-

zionomia'sa etnic■.

G, Balgian. - Independen■a ca

baza fizionomiei etnice unui popor.rcct

aorta.
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s
K. Eramian. - Elementele inde-

penden■ei.
S. Srin■. - Armenia ■i vecinii s■i.

E. Sarkisian, Armenia în po-

sibilit■■ile sale economice.

S.. Sarumi. - Aportul
în redresarea patriei.

V. Ghemigian, - Cultura ■i rolul

s■u în via■a unui popor.

K.. Ghazarian, Ce au

nou■ genera■iile trecute.

H.. Dj, Siruni. - Leg■mântul din

genera■ie

-
în genera■ie.

H. Eganian, - Contribu■ia noa-

str■ "la via■a altor popoare.
E. Arzruni, - Unirea sufleteasc■

ca baza independen■ei politice.
H. Devedjian, - Jugurile ■i r■s-

coalele.

ULTIMILE GANDURI ALE

UNUI INALT PRELAT

Dup■ cum este scris în rubric■

respectiv■ a încetat din via■■ Arhi-

episcopul Husic Zohrabian, ■eful E-

parhiei armene din România.

In ultimele sale clipe defunctul

înalt prelat a semnat urm■toarea

adres■ c■tre Conduc■torul Statului:

Domnule Mare■al,
In aceste clipe emo■ionante ale vie-

■ii mele, m■ simt u■urat cu sufle-

tul c■ Domnia-Voastr■, Domnule Ma-

re■al, conduce■i Tara spre ■■rmuri
de mai mult■ dreptate ■i cre■tinea-
sc■|înfr■■ire.

Arhiereu a uneia dintre cele mai
vechi biserici cre■tine, înal■ ruga
mea fierbinte c■tre cel de-Sus,
pentru victoria ■i prop■■irea T■rii

coloniilor

l■sat

■i m■ bucur cum Binecuvântarea Sa-

nu ne-a lipsit.
S■ V■ ajute Dumnezeu, Domnule

Mare■al, s■ ridica■i România, spre
culmea la care patriotismul, con■ti-
in■a ■i sfor■area  Domniei-Voastre
o-îndreapt■. pt

Arhiep. HUSIC

r■spuns

MESAJUL DE MULTUMIRE
AL S. S. PAPA

Cu ocazia jubileului de 25 ani

de pastorat al S. S. Papa, P■r.
Clement Koren, parohul

-
Bisericii

Armeno-Catelice din Capital■ avu-

sese, ini■iativa, cu concursul enoria-

■ilor

.
armeni precum ■i al drept

credincio■ilor armeni ortodoc■i, de

a-i d■rui o cruce de argint cu bri-

liante. Secretariatul Vaticanului -a

prin urm■torul mesaj cu

data de 24 Iunie 1942.

Mon Révérend Pére.

Le Nonce Apostolique ■ Bukarest

a transmis au Saint Pre la jolie
croix d'argent ornée de trois ru-

bis, que la communautée arménienne

catholique Lui offre comme souve-

nir â de Son vingt-cin-
quiéme anniversaire d'épiscopat.

Sa Sainteté a beaucoup appréci€
cet artistique travail, et plus en-

core les sentiments filiaux qui ont

inspiré 'hommage. Elle sait que les

arméniens „orthodoxes'" ont voulu:

aussi s'y unir et me charge de

transmettre A tous Ses vifs remer-

ciementes.
a

Appelant sur vous, sur vos labeu-

res apostoliques et sur toute la

communauté arménienne de Rouma-

nie les meilleures grâces de pro-
tection divine, P'Auguste-Pontife

vous envoie, en gage de paternelle
bienveillance, la Bénédiction Apos-
telique implorée.

Veuillez agréez, mdn-Révérend,

P■re, Passurance de mon réligieux
dévouement.

Card. Maglioni

D-na ARAX SAVAGIAN

In cursul ultimilor doi ani D-na

Arax Savagian a f■cut noui pro-

grese, a realizat noui succese atât

prin activitatea sa bogat■ la O-
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pera Român■ din Bucure■ti cât ■i
prin diversele sale manifest■ri ar-

tistice în afara scenei Operei.
In stagiunea 1941-42 D-na Sa-

vagian a ap■rut în trei roluri noi

■i anume: în Michaela din „Car-
men", în Ecou din „Ariadna la Na-

xas" de R. Strauss ■i rolul Suzanei

din „Nunta lui Figaro" de W. A.
Mozart.

Cunoscutul critic muzical D. E.

Ciemac scria cu prilejul „Ecou"-lui
D-nei Savagian c■ „va continua s■

ne vibreze dulce în amintire."
In ce

-
prive■te realizarea atât

de frumoas■ a D-nei Savagian în

rolul Suzanei, care rol cere mult

talent scenic ■i vocal, am putut în-

registra din partea tuturor criti-
cilor o satisfac■ie deosebit■.

In cursul anului 1942 D-na Arax

Savagian a dat în Sala Dalles un

nou recital de Canto cu un pro-

gram de lieduri ■i muzic■ na■io-
nal■ româneasc■-■i-armeneasc■.,

Din acest program f■ceau parte
buc■■i de: Mozart, Schumann, Br■i-
loiu, Brediceanu, Mirzaian, Komi-
tas ■i Sarkisian.

Despre aceast■ manifesta■ie pur
artistic■ D. E. Ciomae scria în

ziarul „Timpul:
„Într'un recital pe care l-a dat

curând la „Dalles a dovedit ad-

mirabile însu■iri de interpret■ în

cari muzicalitatea cea mai autentic■

st■pâne■te totul."

„Calitatea  sopranului d-sale--

cari pe noi ne încânt■ prin juste■ea
■i pre■ul multiplei sale nuan■■ri -
admitem c■ poate fi "discutat■.

„Nu îns■ adâncul sentiment al mu-

zicei bune' pe care o cânt■, st■p■-
nirea tuturor mijloacelor vocale ■i
de dic■iune, buna a■ezare a gla-
sului, tehnica rafinat■, p■trunderea
prin intui■ie ■i studiu serios a

substan■ei muzicale - exprimat■ -

cu lirism ■i noble■e.
„Vom ad■oga la toate acestea,

gra■ioasele avantagii

-
plastice

-
-

cari pentru o cânt■rea■■ tot atâ■

de familiar■ pe scen■ ca ■i în arta

intim■ a HNedului sunt departe de

a-i d■una".
■es

3

In cursul stagiunei 1942-43 D-na

Arax Savagian a reu■it s■ apar■
în alte dou■ roluri noi ■i anume

în Elena din „Regina Prim■verii"
de Gliick ■i în D-na Butherfly, de

Puccini.
t

Desigur rolul lui Cio-Cid-San, pe
care a intrepretat ■i cântat cu mul■
talent, sim■■mânt ■i muzicalitate, în-

seamn■ o etap■ în cariera distinsei
noastre artiste.

Dramatismul adânc ■i vijelios al

micu■ei japoneze, care dela o nai-

vitate aproape copil■reasc■ ajunge
la sinucidere, a fost realizat de

D-na  Savagian în condi■iuni din
cele mai impecabile.

De curând D-na Arax Savagian
a turnat o serie de pl■ci cu soluri

■i duete din „La Seceri■" de Tib.

Brediceanu, spre a fi servite tle Mi-

nisterul Propagandei.
La toate cele de mai sus, trebue

s■ ad■ug■m ■i pre■ioasele k-sale

concursuri date în numeroase rân-

duri la manifest■ri-muzicale-or-

ganizate de Asoc. muzical■ „Komi-
tas" în folosul Consiliului de Pa-

tronaj ■i a Crucii Ro■ii a României,

CORUL „KOMITAS*"

Asocia■ia muzical■ „Komitas" ca-

re activeaz■ în capitala ■■rii, de

mai bine de 15 ani, ■i-a continuat
activitatea aproape f■r■ întrerupe-
re, cu toate greut■■ilé inerente vre-

murilor pe care le str■batem.

"Munca pe care a depus aceast■

asocia■ie pe t■râm artistic în ulti-
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mii trei ani, o putem rezuma în

urm■toarele

-
realiz■ri.

In Vara anului 1940, în Iulie 21

a organizat un concert coral bise-
ricesc care a avut loc în biserica
Armean■

-
din Capital■. Programul

era alc■tuit din opere biserice■ti
armene, române ■i str■ine.

A fost unul din concertele reu-

■ite ale „Komitas"-ului.
Dup■ acest concert a urmat o

perioad■ de preg■tire serioas■, ca-

re îns■ a trebuit s■ fie întrerupt■
în urma r■zboiului,

Anul 1941 a trecut f■r■ vre-o

activitate deosebit■, Singura mani-

festare public■ a fost aceea a par-

ticip■rii corului la slujba -religioa-
s■ ce a avut loc în biseric■, cu

prilejul.parastasului de ■ase luni
dela moartea eroic■ a lui Apra-
ham Bedrosian, fost membru în co-
mitet ■i unul din stâlpii „Komitas"-
ului, care a c■zut cu fa■a la ina-

mic în marile lupte dela Tiganca
(6. Iulie 1942).

In 1942 corul a putut s■-■i reia

activitatea ■i în lunie 21 a cirganizat
un frumos concert coral în sala

„Dalles în folosul Asocia■iei Cre-

■tine a Femeilor Române.

La acest concert ■i-a dat merituo-

sul concurs d-ra Eliza Calaigian,
executând la pian opere din muzica

armean■ ■i român■.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani

de existen■■ ■i activitate, Asocia-

■ia „Komitas" a organizat marele

s■t concert din 28 Febr. 1943,
dat sub patronajul ■i în folosul

Consiliului de Patronaj ■i al Cru-

cii Ro■ii Române.

Acest concert s'a bucurat de pre-

■iosul concurs al d-nei Arax Sava-

gian-Karaka■ian dela Opera Rom■-

n■, care înc■ odat■ a fermecat pu-

blicul, cu vocea -■i

-
expresivitatea

cu care este înzestrat■ tân■ra noa-

str■ artist■.

In cadrul acestei concert am a-

vut prilejul s■ ascult■m pentru pri-
ma oar■ în public, pe d-ra Meline
Nazarian la pian care fiind înc■

pe

-
b■ncile conservatorului, totu■ii

a dat m■sura talentului ei ■i a po-
sibilit■■ilor acestui talent. D-ra Na-

zarian a emo■ionat ■i a entuziasmat

publicul care a sim■it c■ se afl■ în

fa■a unei slujitoare a artei adg-
v■rate.

}

Dar concertul acesta s'a bucurat

■i de concursul binecunoscutului te-

nor Ghirag Sakâzlian, Ca întotdea-

una, D-sa a adus o voce frumoas■

■i interpretare care au cucerit pe
ascult■tori.

Acest concert a stârnit atâ■a en-

tuziasm încât s'a propus repeta-
rea. lui. ■i într'adev■r la 2 Mai

1943 acest concert a avut loc înc■

odat■ în sala aproape cu
acela■ program de cântece. popu-
lare române■ti ■i armene■ti, ■i cu

aceia■i-soli■ti  merituo■i.

La încheierea acestor câteva rân-
duri se cuvine s■ înscriem aci nu-

mele aceluia care de câ■iva ani este

animatorul ■i dirijorul corului „Ko-
mitas".

Este vorba de d-l G. Artunian

care cu migal■ ■i competen■■ la

preg■tit ■i dirijat toate-concer-

tele pomenite mai sus, cu un succes

din ce în ce crescând.

Ad■ug■m aci ■i un cuvânt de

laud■ ■i de recuno■tin■■ comitetu-
lui „Komitas"-ului, care ■tie -s■

munceasc■ ■i s■ biruie toate greu-
t■■ile vremurilor aspre de azi ■i
s■ ne d■ruiasc■ adev■rate clipe de

în■l■are a sufletelor, pân■ la sfe-

rele senine ale melnosului nemuritor.



- VIZITA D-lui Dr. PAUL
ROHRBACH

Pre■edintele Uniunii Germano- Ar-
mene din Berlin, Dl Dr. Paul Rohr-

pach a vizitat Bucure■tii în Oce
tombrie, acum un an.

\

Cu: acest prilej, ziarul „Araz" a

avut urm■toarea întrevedere cu sa-

vantul german:
- Care este scopul Asocia■iei

Germano-Armene?
- S■ stabileasc■ cunoa■tere ■i

prietenie

-
între popoarele German

■i

-
Armean, Armenii nu sunt su-

pu■i la nici o dificultate în Ger-

mania ■i ca negustori sunt recuno-

scu■i ca fiind cinsti■i. Activitatea
Asocia■iei noastre a avut un rol în-

semnat în aceast■ chestiune. S■ mai

adaog c■ tinerii Armeni se pot c■-

s■tori cu femei germane ■i invers.

Dac■ nu s'ar fi confirmat origina
lor arian■, ei ar fi fost lipsi■i de

acest drept ■i de multe altele.
- Ce lucr■ri a■i publicat de-

spre  Armeni? $

- Deocamdat■ numai dou■: „Ar-
menien und Armeniern" în 1919 ■i
„Armeniertum-Ariertum""-în-1934,
Iar acum prepar un supliment la

ultima lucrare ■i aceast■ c■l■torie
are leg■tur■ cu subiectele pe cari

le voiu culege cu acel prilej.
- In ce împrejur■ri a■i cuno-

scut Armenii?
- In anul 1897, eram tân■r stu-

dent în Germania. In rândul co-

legilor mei se num■rau ■i câ■iva
Armeni.-Doi dintre ace■tia erau

c■lug■ri veni■i dela Ecimiadzin, Ka-

rapet-Ter-Mâk■rtitchian-(devenit
mai-târziu episcop) ■i Gareghin
Hovsepian,-actualmente ■ef spiri-
tual al Armenilor din America. R■-

spunzând învita■iei acestor doi co-

legi, în anul urm■tor 1898, -am

pornit în tov■r■■ia tinerei mele so-

■ii spre Ecimiadzin, unde amândoi

am

.
primit binecuvântarea

-
p■rinte-

lui Krimian, Dup■ Ecimiadzin, am

vizitat celelalte regiuni ale Arme-

niei, Van, Bitlis, Aghtamar, Mu■,
Harpert, Cesarie, etc., c■lare, cu

tr■sura sau cu alte mijloace de co-

munica■ie din vremea aceea. Conti-
nuându-mi

-
c■l■toria, am fost

|
în

Damasc, Beyrut ■i apoi m'am în-

tors la Berlin In timpul acestei
c■l■torii, am cunoscut ■i am iubit
acest popor atât de încercat ■i to-

tu■i atât de rezistent, care a■teapt■
o soart■ mai bun■. In 1914 am in-
trat din nou în rela■ii cu Armenii,
când a fost înfiin■at■ Asocia■ia Ger-

mano-Armean■, care a avut orga-
nul s■u, „Mesrob", în limbile ar-

mean■ ■i german■ care îns■, din

p■cate, n'a avut decât un singur
num■r, din cauza izbucnirii r■sbo-

iului.

ARTICOLELE D-lui MIHAI

ANASTASIU

DI. Mihai Anastasiu a consacrat

literaturei armene un ciclu de ar-

ticole „în ziarul „Seara".
Sub titlul de „Un scriitor repre-

zentativ al literaturii armene", d-sa

a vorbit în num■rul din 22 Noem-

brie 1941 al acestui ziar despre
scriitorul-Ar■ag Ciobanian;-spu-

nând-între altele:

„Literatura armean■ este în ge-

nere foarte pu■in cunoscut■ la noi.

De■i împreun■ cu al■i intelectuali

■i oameni de cultur■, specialistul ■i
cercet■torul H. Dj. Siruni înc■ din

anul 1935 public■ în Bucure■ti re-

vista de cultur■ armean■ „Ani" re-

vist■ cari apare în române■te. -

publicul nostru cetitor nu a ma-

nifestat o aten■ie deosebit■ fa■■

de literatur■ „armean■.

R■sfoind volumele publicate de
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revista de cultur■ armean■ „Ani",
am descoperit studii

-
substan■iale

precum ■i traduceri dintre

-
cele

mai interesante, f■cute din ope-
rele poe■ilor armeni cul■i, cât ■i
din folklorul armean.

Dintre scriitorii armeni proemi-
nen■i în literatura contimporan■,se

impune aten■iei cercet■torului, ma-

rele creator ■i vigurosul propagan-
dist cultural, care este Ar■ag Cio-

banian.

Ciobanian este considerat drept
scriitorul care prin activitatea de

traduc■tor, conferen■iar ■i autor de

antologii, a contribuit considerabil
la propagarea literaturii armene ■i
la cunoa■terea ei în toate ■■rile eu-

ropene.

Ar■ag Ciobanian care s'a n■scut

la Constantinopol în anul 1872, s'a

stabilit la Paris în anul 1895,
Incepând din acest an Ciobanian

a înv■■at limba francez■, ajungând
ca numai în doi trei ani s■ st■-

.pâneasc■ secretele ■i s■ cunoasc■

frumuse■ile graiului francez. Neo-

bosit, inventiv, priceput, entuziast,
an cu an, paralel cu operile proprii
- piese de teatru, nuvele; poezii
- Ciobanian a lucrat pentru cu-

noa■terea ■i propagarea limbei ■i
literaturii armene,

Folosindu-se de limba francez■.
- o limb■ unanim recunoscut■ ■i
apreciat■ - Ciobanian, a reu■it
s■ câ■tige interesul ■i curiozita-
tea publicului precum ■i stima cu-

nosc■torilor de elit■ pentru litera-
tura armean■, atât în Fran■a cât

■i în alte ■■ri."
Dintre lucr■rile lui Ciobanian a-

mintim urm■toarele: „Lirica Armea-

n■"; „Poe■i armeni vechi ■i mo-

derni" ; „Cântece populare-arme-

ne■ti", „Trubadurii armeni", „Pa-
gini armene", etc.

2
ak \

In num■rul urm■tor al acestui

ziar d.. Anastasiu consacr■ poetu-
lui Misak Medzaren■, sub titlul de

„Fatalismul în literatura armean■"

un alt articol, unde spune:

„Cercet■torii istoriei literare ar-

mene, au constatat c■ ea s'a des-

voltat în r■stimp de un secol, în

dou■ ramuri fundamental deosebite.

Literatura armean■ apusean■, a-

vând ca centre principale Constan-

tinopolul, Smirna, Vene■ia ■i Pari-
sul. 1

Literatura armean■ r■s■ritean■ a-

vând ca centre importante Tiflisul,
Baku ■i Moscova.

Literatura armean■ apusean■ este

considerat■ mai valoroas■ ■i mai

autentic■, inspira■ia scriitorilor fi-

ind scutit■ de influen■ele ■i imix-

tiunile str■ine.
In deosebi, în literatura armean■

apusean■, a înflorit lirica.

Poe■ii armeni nu au putut din
cauza diferitelor motive de ordin

politic, s■-■i cânte dorurile ■i su-

ferin■ele, în leg■tur■ cu patria lor.

Ei s'au mul■umit cu resemnarea

fatalist■ caracteristic■ rasei, s■ prea-

m■reasc■ frumuse■ile ■i farmecul na-

turii. \

Intre poe■ii armeni h■r■zi■i cu

un real talent, se remarc■ inspira-
tul precoce ■i cânt■re■ul melodios

Misak  Medzarentz.

Poetul s'a n■scut în anul 1886

în or■■elul Ag■n unul din leag■nele
trubadurilor ■i cânt■re■ilor armeni

■i unul din centrele bogate în co-

mori de art■ popular■.
Medzarentz care s'a cultivat la

■colile armene■ti. din Constantino-

pol, a început s■ compun■ versuri

la vârsta de 17 ani. ■i a încetat

s■ mai stihuiasc■ atunci când a îm-

plinit 22 de ani pentruc■, odat■ cu

ultimii. b■nu■i pe cari i-a scuipat
din pl■mânii mistui■i n■prasnic de
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oftic■, ■i-a luat r■mas bun dela

p■mântul, apele, mun■ii ■i ■esurile
pe cari le-a iubit cu frenezie de

îndr■gostit precoce.
In versuri calde, n■valnice, pline

de vioiciune ■i de gra■ie, de du-

io■ie ■i de triste■e, Misak Medza-

rentz a spovedit dragostea lui pen-

tru elementele naturii.

Pentruc■ poetul a r■mas pur ■i
nu a sorbit din otrava dragostei,
nu a fost chinuit de voluptatea do-

bândirii ■i de durerea pierderii fe-

meii, s'a apropiat cu c■ldur■, cu

sfiiciune, cu sinceritate, cu avânt,

de mun■i, de râuri, de poene, de

■esuri, de flori."

Un al treilea a■■col este dedicat

„Trubadurilor în literatura armea-

n■", în num■rul din 29 Noembrie

al zisului ziar. D-l Anastasiu spune:

„Literatura armean■ prezint■ ca-

racteristici interesante, pentru cer-

ret■torul care analizeaz■ poeziile-al-

c■tuite de trubaduri.

Ace■ti trubaduri au tr■it în epoca

evului mediu al literaturii armene,

adic■ intre secolul XIV-lea ■i din-

colo de secolul al XIX-lea,

Corespunzând-cu începutul-peri-
oadei moderne, trubadurii ■i-au al-

c■tuit majoritatea versurilor în lim-

ba armean■, denumit■ vulgar■, -

spre deosebire de scrierile mai vechi

ale c■lug■rilor din mân■stiri, cari

au întrebuin■at limba armean■ re-

ligioas■ zise ■i sfânt■.

Unii dintre trubaduri au cântat

■i în limbi str■ine; turc■, georgia-
n■, kurd■, persan■.

Fondul poeziilor alc■tuite a r■mas

îns■ autentic armean ca tematic■,
sensibilitate, melcdie ■i ritmic■, în-
trebuin■ând limbile str■ine, pentru
a deveni, accesibile în diferite re-

giuni. Cânt■re■ii armeni, ace■ti tru-

baduri roman■io■i, zâmbitori în fa-

■a mizeriei, demni ■i 'discre■i în

suferin■■, r■spândind veselia cu o

prodigalitate de milionari ai rime-
lor, gra■io■i cu femeile ■i curteni-
tori cu bag■ta■ii, au reu■it în de-

cursul veacurilor s■ p■streze neal-

terat ■i s■ îmbog■■easc■ patrimoniul
liricii armene.

■i cu o nobil■ decen■■, cu o dis-

cret■ sârguin■■, ei au r■mas cre-

dincio■i, devota■i spiritului, como-

rilor ■i particularit■■ilor

|
literatu-

rii armene, de■i uneori din cauza

vicisitudinilor vie■ii sau din: moti-

ve de oportunitate au fost obliga■i
s■ cânte ■i în limbile popoarelor cari

au asuprit ■i au îngenunchiat jertfel-

nica ■i martirizata semin■ie arme-

neasc■. \

In crea■iile lor - astfel precum

afirm■ priceputul cercet■tor al li-

teraturii armene care este d. H.

Dj. Siruni - trubadurii între altele

au cântat bucuriile lume■ti.
Cântecele.numite „antuni"-i sunt

imnuri-închinate vie■ii, manifest■ri

erotice voluptoase h■r■zite gra■ios
femeilor frumoase, fragmente lirice

dedicate trandafirilor ■i florilor în-

miresmate. Unii trubaduri au com-

pus ■i versuri triste cu tendin■e mo-

ralizatoare ■i filosofice, Intre truba-

durii proeminen■i. istoria literaturii
armene men■ioneaz■ la loc de cin-

ste pe Nahapet Kuciak, considerat

drept autorul unor cântece de dra-

goste în cari senzualitatea se lo-

gode■te cu idealismul, într'una din

cele mai armonioase ■i mai deli-

cate fuzion■ri."

* 1, î

Intr'un alt articol, ap■rut în nu-

m■rul de 24 Noembrie, d.. Anas-

tasiu vorbe■te despre „Abgar Bal-

tazar ■i stilul bisericesc na■ional",

spunând:
Cercetând revista de cultur■ ar-
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mean■ „Ani", în studiile consacrate

arti■tilor armeni cari s'au manifes-
tât la noi, am descoperit o intere-

sant■ contribu■ie

-
bio-bibliografic■

despre pictorul Abgar Baltazar, da-

torit■ d-lui K, H. Zambaccian.

Intrucât personalitatea lui Abgar
Baltazar este pu■in cunoscut■ de pu-

blicul nostru, insist■m în câteva
rânduri asupra ei.

Pictorul Baltazar care a murit

în anul 1909, în vârst■ de 29 de ani

a tr■it în Bucure■ti ■i s'a distind
în dou■ direc■ii prin merite excep-

■ionale ; pictura bisericeasc■ deco-

rativ■ ■i critica de art■.

In deosebi Baltazar a str■lucit în

pictura

-
bisericeasc■ decorativ■.

Mo■tenind indirect calit■■ile spe-
ciale ale me■terilor anonimi armeni,
virtuo■i în arta frizelor decorative
ale bisericilor, Baltazar a valorificat
aceste calit■■i prin cultura dobân-

dit■ ■i prin sim■ul s■u ar■istic. De■i,
a fost str■in prin hereditate de tra-

di■iile bisericii ortodoxe, Baltazar

a reu■it s■ se familiarizeze cu sti-

lul plastic al ortodoxismului, gra■ie
atât culturii temeinice cât ■i spiri-
tului-artistic, deopotriv■

°

maleabil

■i inventiv, Luptând din greu cu

adversit■■ile vie■ii ■i cu neîn■elege-
rea oamenilor, orgolios ca un artist

de ras■, dezarmat în fa■a vie■ii,
vis■tor incorigibil ■i pasionat de

frumos,. f■r■ a face tranzac■ii, Bal-

tazar a murit! înainte de a învinge

■i de a se afirma ca artist deplin
realizat.

|

In galeria arti■tilor plastici tineri

■i neferici■i, cari s'au luptat piep-
ti■ cu mizeria, cu ingratitudinea, cu

dispre■ul, cu r■utatea, Abgar Balta-

"zar, ocup■ un loc de frunte."

DATE, ISTORIA ■I DOCUMEN-
TE DESPRE ARMENI

Ziarul „Fapta în num■rul s■u

de 6 Mai 1943, cu prilejul unei vi-

zite dat■ la spitalul Z. I. No. 357,
între■inut de comunitatea armean■,

„un spital imposant, care-■i a-

trage aten■ia de cum te apropii
de el, înzestrat cu tot utilajul ■i

func■ionând în condi■ii de technic■

■i salubritate excep■ional■", - pub-
lic■ ■i urm■toarele rânduri:

„Plecând dela acest fapt g■sim c■

este necesar s■ ne oprim mai atent

la o problem■ care include în primul
rând pe armenii dela. noi. Inainte
de a vorbi de înf■ptuiri ■i acte de

loialitate este bine s■ înseil■m câte-

va date istorice, care fixeaz■ în

timp existen■a armenilor.

Popor cre■tin, muncitor ■i destoi-

nic prezen■a lor str■veche în a-

propierea fruntariilor noastre, tre-

buia s■ duc■ în modfatal la o con-

lucrare, în epoca de rede■teptare ■i

închegare voevodal■ a românismului.

Astfel, afl■m c■ sub Alexandru cel

Bun 3000 de familii armene sunt

chemate din Polonia s■ se stabilea-

sc■ în Moldova pentru a se ocupa
de comer■ul de vite ■i grâne. De-

asemeni sub ■tefan cel Mare ajte mii
de familii au fost instalate în târgu-
rile Moldovei, luând parte mul■i
dintre ei la r■zboaele  Witeazuluii
Domnilor moldavi. (Istoricul italian
Donatto vorbe■te chiar în cronicele

lui de vitejia f■r■ seam■n a agmeni-
lor din Moldova în lupta dus■ con-

tra turcilor la.R■zboeni).
In alt hrisov domnesc din 30 lu-

lie 1401, g■sim însemnarea prin
care se spune c■ în acea vreme

Alexandru cel Bun, Voevodul-Mol-

dovei, întemeiaz■ la Suceava pri-
mul episcopat armean, Pân■ atunci

a■ez■rile religioase armene■ti din
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desc■lecaat, ■ineau de Episcopatul
din Lemberg. In Muntenia cronicele

Vaticanului pomenesc în secolul XIII

de un episcopat catolic al Armeni-
lor din Arge■ (Episcopul Argen-
sis) care ■i-a str■mutat re■eclin■a
în secolul XIV din cauza neîn■elege-
rilor cu enoria■ii ortodoxi la T■l-

maci în Ardeal (Episcopus Arme-

norum de Talmachy). Cronicele ma-

ghiare ne vorbesc de altfel de a-

■ez■ri armene■ti în Ardeal prin sec.

X. Ducele de Geza (972-997) ■i
Regele ■tefan (997-1038) acord■

libert■■i ■i privilegii armenilor, pe
care Bela al IV-lea le reînoe■te la

31 Mai 1243, Regele Ladislav al, IV-

lea (1262-1296) face danie de

mo■ii Mân■stirii Armenilor din Gran

(Monasterium Armenorum). Armenii

care dup■ istoricii: Herodot, Stra-

bon, Pliniu, Dionisie de Halicarnas,
Tacit, Plutarc, etc, sunt de origin■

trac■, au convie■uit pe meleagurile
dun■rene cam de pe la 1400 i. C.

Trecând apoi în peninsula balcanic■

s'au desp■r■it de macedonenicu care

se înrudeau stabilindu-se pe la 800

a. c. pe podi■ul Asiei Mici, denumit

Armenia. Istoricii moderni confirm■

datele acestea (Jaques de Morgan,
filologii Hiibschman, Mar, Meillet,
etc.) precum ■i istoricii no■tri Va-

sile Pârvan (Getica), N. Iorga. A-

cesta din.urm■-descoper■-chiar

asem■n■ri în melodiile ■i poeziile
populare ale celor dou■ neamuri, ca

o consecin■■ a obâr■iei comune.

In ceiace prive■te evolu■ia religi-
oas■ a neamului armenesc, acesti

popor a fost printre cele dintâi care

au trecut la cre■tinism. Armenia a

adoptat religia lui Christ" în anul

207, ■inând timp de 10 secole ba-

rier■ împotriva p■gânilor, pân■ când

aceast■ barier■ a fost rupt■,, iar

o parte din popula■ia armean■ a
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luat drumul  bejeniei. Bula Papei
Grigore XIII din 1384 publicat■
în „Eclesia Romana", spune:

„Intre meritele pe care ■i le-au

câ■tigat armenii fa■■ de biseric■

■i de republica cre■tin■, este unul

care e eminent ■i demn de a fi po-
menit în mod special. Atunci când

principii ■i

-
armatele mergeau s■

desrobeasc■ Tara Sfânt■, nici un

popor ■i nici o na■iune nu ■i-a dat

contribu■ia mai degrab■ ■i în mai

mare fel în oameni, în subsisten■■

■i în sfaturi, ca poporul armean.

Cu toat■ puterea ■i cu cea mai

mmare vitejie ■i fidelitate, ei au

ajutat pe cre■tini în aceste lupte
srinte".

PICTORII NO■TRI

In salonul oficial din 1942 au ex--

pus dintre pictorii no■tri Avachian

Arutiun, Karibian Aramik ■i Varta-

nian Partogh, iar în cel din 1942

Karibian=Aramik, Timurian-Nercess
Lucia ■i Vartanian Partogh.

Surpriza Salonului de pictur■ din
anul trecut (1941) a fost Horia
Damian, Privind cele dou■ tablouri
trimise atunci, prevedeam în foarte:

tân■rul ■i absolut necunoscutul debu-
tant un adev■rat pictor. Viitorul nu

a desmin■it.
3

| Doi

ARAMIK

Surpriza Salomului de acest an

(1942) a fost îns■ Aramik. Ca ■i
Damian, un tân■r, foarte tân■r, ca

■i cel■lalt, ■i acesta iese din necu-

noscut. petite
Dou■ tablouri, dar ajung. Unul,

de propor■ii mai mari - o vedere

de ora■, peste acoperi■uri, cu lar-

g■ perspectiv■
- în sala din fund;

:

altul, mai mic - o strad■ - în în-

tâia sal■, pe peretele din dreapta..
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decât un puternic talent: ele sunt

lucr■ri de maestru.

Ca ■i Damian, acelea■i surprin-
z■toare calit■■i se presupun . lungi
■i grei ani de studiu ■i evolu■ie:
st■pânire a tehnicei, precizie a dese-

nului, execu■ie sigur■, îndemânare,
In aceste lucr■ri se arat■ mai mult

simplitate, înstinct în aiegerea subi-

ectelor, d

Tu■e largi, past■ dens■, sobrietate

de colori, lucru, C■ci tablourile ace-

stea sunt lucrate. Al■turi de in-

stinct, de temperament, de harul

care vine de sus, sim■i munc■, se-

riozitate, con■tiinciozitate. De al■-
minteri aceasta este semnul deosebi-

tor al marilor talente: str■dania, Iar

picturile lui Aramik sunt lucr■ri, nu

înseil■ri (ca din nefericire, ale ce-

lor mai mul■i pictorii vremii noa-

stre). biv

Am. privit îndelung, de repetate
ori, tablourile sale,

lat■, cel cu acoperi■urile care se

pierd la nesfâr■it. In primul plan
0-mass■ vân■t■. Ce îndr■zneal■!

Aceast■ mass■ nediferen■ial■ ar fi

putut. s■-i strice toat■ munca. Dar

dintr'o greutate pe care, bravând,
■i-a puskp singur în cale, Aramik

scoate un succes. Felul cum trateaz■

aceast■ mass■, împ■r■ind-o prin pla-
nuri imperceptibile ■i rupând-o prin
albul co■turilor, arat■ for■a ■i ■ti-

. in■a sa, I

Dar acordurile ro■urilor.acope-

ri■urilor! Dar albastrul minunat al

cerului din fund! Cum vibreaz■ toa-

te acestea! Cum cânt■ albul zi-

durilor, cum se armoniaz■ toate,
înv■luite în atmosfera solemn■ a

amurgului!
lar tabloul cel mic este o biju-

terie. Strada acea singuratec■, cu

scl■direa din fund, cu nuan■ele to-

nurilor patinate, cu difuzarea mis-

terioas■ a luminii, cu tratarea rafi-

nat■ a pastei, arat■ infinitele sale

posibilit■■i.
a

Sim■i, din amândou■, c■ ceeace-l

intereseaz■, mai presus de maxe-

rie, este atmosfera. C■ materia nu

este un scop (ca la atâ■ia dintre

pictori), ci un mijloc. O atmosfer■

lini■tit■, re■inut■ în tabloul cel mare,
o atmosfer■ misterioas■, în cel mai

mic, ■i, în amândou■: solemn■:

De altminteri acesta este ■i ca-

racteristica lui Aramik: solemnitatea.

■i el, ca ■i Damian, înf■■i■eaz■ cl■-

diri vechi, ziduri d■r■mate, str■zi

pustii. Dar pe când la aceia ele ex-

prim■" dezvoltarea, desperarea ade-

sea, la Aramik totul este înv■luit
într'o triste■■ discret■, re■inut■ so-
lemn■.

■

Un mare artist. O spunem dup■

cele dou■ tablouri.

D. IONESCU SACEELARIE

Din ziarul „Timpul? (12 Iulie 1942).

TENORUL G. SAKAZLIAN
Tenorul Ghirag Sakâzlian a avut

b activitate rodnic■ ■i în ultimii doi
ani. Tân■rul tenor a r■mas unul

dintre cei mai c■uta■i cânt■re■i a-

p■ru■i în fa■a microfonului ■i a

participat aproape la toate, mani-

festa■iunile artistice armene■ti.
D-sa a absolvit în 1942 Academia

Regal■ de Muzic■ ■i Art■ Drama-

tic■ din Bucure■ti. .

Unul din recentele sale succese a

fost rolul lui Ottavio în opera „Giu-
ditta" a lui Franz Lehar, prezen-
tat■ în fa■a microfonultii la 22 Mar-

tie 1942, ■i repetat■ la 7 Februa-

rie 1493, \
A mai°dat în nenumerate rân-

duri concerte clasice cu orchestra

Radio ■i concerte de muzic■ mo-

dern■ cu orchestra Luceaf■rul, tot

în fa■a microfonului.
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A pariicipat de asemenea la pre-

zent■rile

-
muzicale

-
organi ate

-
de

csriitorul Horia Furtuna la Radio,
luând parte, de exemplu, la ur-

m■toarele prezent■ri: „Plimb■ri în

Italia"; „Napoli; „Marea'4; „Cân-
tece de iubire"; „Cântecele desp■r-
■irii";

-
„Montmartre";

-
„Cartierul

Latin", etc.

In fine a dat concurs la mai multe

ore ost■■e■ti, organizate la Radio
de Marele Stat Major, Sec■ia Propa-
gandei.

KEMANCISTUL RUBEN

In luna Aprilie 1943, în sala ■coa-

lei armene din capital■, renumitul

Kemancist Rubena dat trei concerte

de Kemancea, cu concursul doamnei

Ruben, pianist■.

Conferin■ele D-lui
K. H. ZAMBACCIAN

In ziua de 12 Aprilie 1943 distin-
sul nostru colaborator d. K. H.

Zambaccian=a vorbit la Institutul
Francez despre marele pictor din

secolul trecut Ingres.
In luna Februarie 1942- d-sa

vorbise tot în acest Institu■ despre
Eug■ne Delacroix.

O SARBATORIRE
Cu prilejul împlinirii a cincizeci

de ani de activitate pe terenul di-

dactic ■i cultural a "d-lui Sarkis
Srintz, din ini■iativa ziarului arme-

nesc „Araz", s'a s■rb■torit vene-
-

ratul dasc■l în ziua de 10 Mai 1943,
în sala Asocia■iei Culturale Armene

„Raffi", printr'un "festival literar

■i artistic, sub pre■edin■ia d-lui H.

Dj. Siruni; d-nii H. Devedjian, ■i
S. Saruni au vorbit despre activita-
tea rodnic■ a s■rb■toritului, iar re-

prezentan■ii tuturor

-
institu■iunilor

armene■ti au adus salutul lor oma-

gial. ,

„PAGINI DE ARTA*

In editura Casei ■coalelor apare
în curând lucrarea demult a■tepta-
t■ a d-lui K. H. Zambaccian, „Pa-
gini de art■". Lucrarea con■ine ur-

m■toarele

-
subiecte:

Forma; Considera■iuni asupra co-

Ioarei; In atelierul lui Ti■an; Mo-

stra di Ti■iano; Ingres; Cum îl

în■eleg 'pe Cézanne; Auguste Re-

noir; Inrâurirea francez■ în for-

cturei moderne române ; Pei-

sajul în Pictura Român■ Contempo-
■ii asupra picturei lui Ion Andreescu

ran■; Nicolae Grigorescu; Reflec-

■ii asupra picturei lui Ion Andree-

scu ; Iluminatul ■tefan Luchian ; Me-

■terul Petra■cu; O vizit■ la Matisse ;

La sculptorul Maillol; (Cu pictorul
André Dunoyer de \Segonzac; In

atelierul lui Marquet; De vorb■ cu

Henri Matisse; Cu Ambroise Vol-

lard ; Centenarul lui Cézanne; Fra-

gonard; Muzee ■i Colec■iuni Bucu-

re■tene ; Expozi■ia ■irato, Tonitza,
Han, (1934); A.. Baltazar pictor
■i critic de art■; Rânduri despre
pictorii disp■ru■i (Tonitza, Teodo-

rescu Sion, Iorgulescu-Yor, Pante-
limon) ; Sculptorul Paciurea; Note

despre sculptorii Brâncu■i ■i Med-

rea, (lucrarea are 83 reproducei,
dintre cari 11 în culori); Artele pe
vremea lui-Napoleon.



POLEMICI

CATOLICOSUL KIRAKOS

Din partea I. P. S. S. Arhiepisco-
pul Cisar primim urm■toarele:

*

„In mod prietenesc atrag aten■ia
D-voastre asupra unor neexactit■■i
cari s'au strecurat cum u■or-se

pricepe în atari scrieri istorice, la

cele expuse în anul 1441 pe pagina
464, anume: Primul Scaun de Ka-

tolikos al lui Sf. Gregorie Lussa-

woritsch, Illuminatoral, care fu sfin-
■it Katolikos ■i Patriarh al Arme-

niei.de c■tre Episcopul Leon de

Cesarea, a fost la Vaghar■abat, ■-

poi urm■ Dwin, Kiriakos din Virap
fu din nefericire un intrus:, dac■

el î■i alese re■edin■a la Ecimiadzin,
o f■cu din voia sa, fiindc■ re■e-
dina Kiriakosului-nu fusese nici-
odat■ acolo; Kiriakos a fost un an-

tikatolikos ■i schismatic fa■■-de a-

dev■ratul katolikos cu re■edin■a la

Sis în Cilicia armean■; la fel ■i-a
ales un al doilea antitatolikos cu

re■edin■a la Aghtamar, etc. Sunt ace-

stea nenorocite desbin■ri cari au

sl■bit vlaga na■iunii ■i credin■ii:
cauza lor a fost mereu patima or-

goliului, neascultarea ■i altele."

aa

/
î

Tinem s■ mul■umim I. P. S. S.

pentru amabila aten■ie pe care o

arat■ în privin■a unor evenimente

din istoria bisericii armene.

Intr'adev■r au existat unele di-

sensiuni în secolul XV-lea în sânul

bisericii armene pe tema mut■rii

scaunul. catolicosul :

Se ■tie c■ prima re■edin■■
a bi-

sericii armene fu catedrala din E-

cimiadzin (Vaghar■apat). Dup■ c■-

derea dinastiei Ar■acizilor în Ar-

menia, scaunul fu mutâ■t la Dwin

unde a r■mas aproape patru se-

cole (484-899). De aici dup■ unele

popasuri la Van, Aghtamar ■i Ar-

ghina, s'a mutat la Ani, noua capi-
tal■ a Armeniei. par când 's'a pr■-
bu■it dinastia Bagratizilor ■i ca-

pitala lor fu devastat■ de T■tari,

re■edin■■-catolicosal■ s■ str■mut■

în Cilicia, unde se înfiin■ase o nou■

dinastie, acea a (Rubenienilor, ■i r■-

mâne acolo aproape trei secole, la

Tovk (1125-1147), la.Romkla

(1147-1253). ■i-la-Sis (1253-
1441), capitala Armeniei  ciliciene.

Se mai ■tie c■ regatul Armeno-

ciliciei s'a pr■bu■it în 1395, ■i ■ara
fu însângerat■ din cauza n■v■lirilor
musulmane. Atunci 's'a gândit iar■■i
la transmutarea scaunului catolico-

sal la Ecimiadzin, la vechea sa re-

■edin■■, unde. s'a ■i mutat în 1441,
r■mânând aici pân■ în zilele noa-

stre. tat big
Este adev■rat c■ dup■ mutarea

scaunului la Ecimiadzin, au stat ■i
la Sis (dup■ cum ■i la Aghomar)
pân■ 'n zilele noastre un ■ir de

catolico■i, dar ace■tia nu sunt so-

coti■i în rândul catolico■ilor pro-

priu-zi■i a Bisericei Armene, cei

din Ecimiadzin fiind recunoscu■i ca

„patriarhi supremi", pe când cei
din Sis ■i Aghtamar sunt conside-
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ra■i ca titularii unor scaune secun-

Rare,
>.

°, mae t t
In lucrarea sa „Istoria Bisericii

Armene" (Bucure■ti, 1934, p. 54-

55), Arhiepiscopul Husik Zohrabian
reposatul ■ef al Eparhiei Armene,
scrie:

„In veacul \al XV-lea se petrecu
un important eveniment în Istoria

Bisericii Armene. Inc■ din veacul

al V-lea, scaunul patriarhiei supreme

avu, din catiza împrejur■rilor po-

litice, o situa■iune nestabil■ care,

dup■ cum: v■zur■m

.
în

-
capitolele

precedente, d■inui pân■

-
în anul

1441. Vela
De atunci, pentru Biserica

-
A

mean■, se deschide o nou■ er■, c■ci

Scaunul este mutat dela Sis (Cilicia)
la locu-i ini■ial, Ecimiadzinul, unde

se afl■ ■i azi.

Aceast■ transferare se f■cu cu

hot■rârea adun■rii na■ionale-biseri-
ce■ti dela Vaghar■apat. Dar, ca-

tolicosul de Sis,, Grigore Musape-
kian, refuz■ s■ plece la Ecimiad-
zin. Fa■■ de acest .act de nesupu-

nere, adunarea alese pe Kirakos din

Virap  catolicos al Ecimiadzinului.

Astfel, în cât, Musapekian r■mânând

la Sis, puse bazele Catolicosatului
Ciliciei. ■i, cu modul. acesta, 'Ar-

menii avur■ trei catolicosate ■i- a-

nume: la Ecimiadzin, la Sis ■i la

Aghtamar (Van), acesta din urm■ cu

începere de la 1113. Catolicosatul

din Aghtamar fu desfiin■at-acum

dou■ decenii, iar cel din Sis, în

urma. r■zboiului mondial, fu mutat

în Siria, unde continu■ s■ fiin■eze
sub protectoratul autorit■■ii fran-

ceze.
P IT

Existen■a celor trei catolicosate

ma prejudiciat, îns■,,întru nimic
unitatea, doctrinar■ a Armenilor, care

au r■mas pururi credincio■i ■i ali-

pi■i Ecimiadzinului, considerând pe
celelalte ca scaune secundare ■i re-

gionale, create de necesit■■i politice.
Kirakos din Virap, dup■ sfin■ire,

trimise prima-i scrisoare pastoral■
(kontag) c■tre to■i episcopii epar-

hio■i cum ■i catolico■ilor din Sis

■i

.
Aghtamar, îndemnând pe. to■i

s■-■i îndeplineasc■ menirea în pace

■i iuibre. ME

Scaunul din Ecimiadzin,

-
r■mas

vacant atâta vreme ■i aproape rui-

nat, fu ref■cut cu ajutorul doctoru-

lui Tomas din Medzopa care scrise

■i istoricul transfer■rii

-
catolicosa-

tului dela Sis la Ecimiadzin.
Dup■ doi ani de p■storie, din cau-

za uneltirilor câtorva episcopi, Ki-
rakos e silit s■ p■r■seasc■ scaunul

■i

-
înceteaz■ din via■■".

VARIA

LEONARDO DA VINCI ■I
CALATORIA SA IN ORIENT

In volumul de fa■■ d. K. H. Zam-

baccian public■ un interesant arti-

col, „Arhitectura armean■ ■i ocei-

dentul", unde pomene■te de c■l■to-

ria lui Vinci în orient.
3

Gabriel Seailles în lucrarea sa

„Léonard de Vinci, 'Artiste et le

Savant", la capitolul-„Hypothése
d'un voyage en Orient", nii crede
în c■l■toria lui. Leonardo în Orient

■i atribue descrip■iile de c■l■torie

ale acestuia unei fantezii, unor note

preliminare pentru un roman geo-

grafie.
Gabriel-Séailles scrie: „De ces

textes et de ce fait que nous n'avons

pas de documents sur la vie de

Léonard de 1482-1486, M. I. P.

Richter a conclu qu'il a fait un vo-

yage en Orient, et remlpli en Syrie,
les fonctions d'ingénieur. Au retour

il aura gardé le silence sur un épi-
sode de sa vie qui aurait fini par
un échec." re

42

has»
E

:



PRESA DESPRE <AXNI-»

De mul■i ani se str■due■te în

România lucrând pe ogor ■tiin■ific,
profesorul H. Siruni.

Cercet■tor de.biblioteci, cunos-

c■tor al multor limbi orientale, a-

cest om harnic ■i modest a g■sit
izvoarele noi unele minunate de un-

de a scos lucruri de mare pre■...
Prin neobosita sa activitate au e■it
la iveal■ documente rare, manuscri-

se de pre■ unele cu totul necunoscu-

te. In aceast■ comoar■ destule luc-

ruri.priveau de aproape trecutul

vijelios-al neamului românesc.

„M■rturii armene■ti despre-ro-

mâni", unele aflate la Cameni■a în

vechi: lucr■ri literare ale autorilor

armeni, sau la Cetatea Alb■ - unele

privind vechimea-noastr■...-lz-

woare otomane privind Moldova ■i
Valahia, despre n■v■liri necunoscu-

te, despre domni români la Poart■,

constituesc o parte mic■ dintr'o fe-

cund■ str■duin■■.
Despre Eminescu ■i Nicolae Ior-

ga, de opera poetic■ a lui paniel
Varujan, Urme de art■ armean■

în. România, influen■ele arhitecturei

armene■ti la noi, teatrul armean ■i
antichitate, un chirurg armean:în

secolul VII, studii publicate, ■i -o

serie lung■, ce-■i a■teapt■ rândul,
sunt câteva din rezultatele

-.
unei

munci devotate ■i l■udabile.
D. Siruni a dat acum la iveal■

un anuar în cinci sute pagini, pri-
vind istoria ■i cultura neamului s■u

de veche tradi■ie ■i de mare cul-

tur■. Inchinat memoriei lui Nico-

lae Iorga, anuarul cuprinde arti-

cole privind prodigioasa

-
activitate

a marelui savant român, semnate de

d-nii Al. Lapedatu, I. Simionescu,
General Rosetti ■i N. B■nescu, a-

cademicieni. Urmeaz■ colabor■ri ale

ierarhilor bisericei armene de aici,
din alte centre europene, din leru-

salim ■i Cairo.
Volumul are apoi o larg■ infor-

ma■ie ■tiin■ific■, literar■ ■i artis-
tic■ de un interes considerabil nu

numai. pentru oamenii de ■tiin■■.
Intelectualii de toate categoriile vor

afla în paginile lucr■rei str■dania
de veacuri a acestui neam lovit de

toate nenorocirile dar neobosit în

crea■iile lui pe toate-t■râmurile

gândirei ■i artei umane.
D. H. Siruri e un str■in de nea-

mul nostru. Dar tot ce a f■cut el

aici din adâncul 'inimei, ■i cu cele

mai bune gânduri, au putut sluji ani

dearândul pentru destui ca un exem-

plu remarcabil de în■elepciune ■i
de respect pentru ■ara noastr■ bun■

■i ospitalier■. ct
E groaznice cum ne-au r■spun■

al■ii, cu cât■ du■m■nie, cu ce dia-

bolic elan ca s■ ne injurieze ■i s■

ne despart■... Urm■reau desigur sco-

puri infame ace■ti agen■i ai

nei ■i-învr■jbirei na■ionale.
D. H.. Siruni merit■ de mult

stima noastr■ pentru munca sa ac-

tiv■ ■i mult pre■uit■ pus■. în ser-
viciul ■■rei ■i poporului român.

N. Georgescu
„Unirea'? 25 Noembrie !1941,
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88

-H. Dj. Siruni: ANI, anuar de

cultur■ armean■. -... (Bucure■ti,
1941). - Frunta■ul intelectual al

Armenilor dela noi ■i omul de fru-

moas■ cultur■ care este d. H. Dj.
Siruni, face s■ apar■ în condi■ii
grafice alese ■i într'un num■r de

pagini compact, acest volum masiv
de cultur■ armean■ pe care îl în-

chin■ pios memoriei

-
regretatului

Nicolae Iorga, marele „prieten al

culturii armene". Este un gest mi■-
c■tor ■i care ar trebui mai ales s■

fecundeze ■i ini■iativa româneasc■

fa■■ de mintea str■lucit■ al lui Ni-

colae Iorga pentru dispari■ia crân-

cen■ a c■ruia neamul nostru încer-

cat, n'a g■sit înc■ isp■■irea de-

plin■ ■i nici recuno■tin■a complet■.
Intr'o scrisoare c■tre Conduc■to-

rul Statului, d. Siruni define■te ro-

stul grupului armean ■i al acestei
bogate tip■rituri, care-însumeaz■

deoseibte sfor■■ri: „Am onoarea a

V■ prezenta aceste umile lucr■ri

ale mele ca un semn de omagiu ■i
devotament din partea unui modest

intelectual armean, fiu al unui po-

por care s'a trudit ■i jertfit pen-
tru credin■a sa cre■tin■ ■i idea-
lurile cele mai înalte în decursul

atâtor secole, popor ai c■rui fii,
pribegi■i din propria lor patrie, au

g■sit acum ■apte veacuri cea maj
fr■■easc■ primire pe p■mântul ro-

mânesc. ep
Modestele lucr■ri ce îmi permit

a Vi le prezenta sunt totodat■ prino-
sul sentimentelor de recuno■tin■■ ale

unui fiu al ■■rii care a crezut ca

o sfânt■ datorie a sa de a aduce
modesta sa contribu■ie pentru l■mu-

rirea unor faze ale istoriei T■rilor
Române■ti din izvoare pân■ în pre-
zent necunoscute ■i de a cerceta le-

g■turile suflete■ti ale ambelor po-
poare, de comun■ origin■ tracic■ ■i

secular■ convie■uire, pentru cunoa=-

■terea, aprecierea ■i iubirea reci-

Prqc■n'
8

i \

Dup■ aceste calde declara■ii - ur-

meaz■ închinarea pentru N. Iorga, a

d-lor

.
Radu Rosetti, A. Lep■datu,

Prof. 1, Simionescu, N. B■nescu ■i
reproducerea unui articol al lui Ni-

colae Iorga însu■i, despre „Vechi-
mea Armenilor în T■rile Române".

Vine apoi omagiul propriu zis ar-

mean, sub men■iunea: Armenia re-

cunosc■toare, - alc■tuit din scriso-

rile de" pre■uire, felicitare sau a-

dânc■ omagiere, semnate de: Sa-

hak II Catolicos al °Ciliciei, Paul

Petru XIII Terzian Catolicos - Pa-

triarh al Armenilor Catolici, Ar-

hiepiscopul Torcom Patriarhul Ar-

mean din Ierusalim, P. Vardan Mel-

chisedechian din Viena, Vicar gene-
ral al Congrega■iei Mechitariste, Al.

Khatissian vice-pre■edinte al dele-

ga■iei Republicii Armeniene ■i Ha-

mo Ohangenian fost prim ministru
în Armenia.

|

Terminat:capitolul închin■rilor -

anuarul|înf■■i■eaz■ un îmbel■ugat
material istoric, literar, artistic ■i
de informa■ie general■, prezentatîn

patru mari grupe; partea 1 denu-

mit■ „Armenii în cultura lor", par-

tea II „Armenii în via■a altor po-

poare", partea III „Armenii ■i Ro-

mânii'" ■i partea IV „Cultura ar-

mean■ în ritmul vie■ii" - volumul
încheindu-se cu am■nun■ite, variate

■i numeroase note, comentarii ■i re-

cenzii din toate c■mpurile de acti-
Vitate. Trebue de asemenea subli-

niate  interesantele ■i uneori pito-
re■tile sau artisticele reproduceri de

pictur■ bisericeasc■, mân■stiri, cos-

tume ■i portrete, scene de teatrusau

coper■i de c■r■i ■i broderii ar-

mene,
- toate formând, un pre■ios

■i elocvent material documentar de

vie cunoa■tere. In rubrica studiilor
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■i cercet■rilor se întâlnesc condeie

ilustre streine ca: Eugâne Pittard

cu Armenii, A. Meillet cu Valoarea

limbii armene, Gabriel Millet cu Spi-
ritul artei armene, D. Ewald Stier
cu Rela■iile culturale dintre' Ger-

mania ■i Armenia, A. Ferdinand-He-
rold cu Crébillon, Tacit ■i Armenia,
- al■turi de nume' române■ti ■i
armene ca: N. Iorga cu O scriisoa-
re, Aurelian Sacerdo■eeanu cu Ro-

mânii ■i studiile armene■ti, Dan

Simonescu

-
cu Evanghelia armean■

din Ia■i (1351), Ion Radu Mir-

cea cu Mihail Cog■lniceanu ■i jArme-
nii, Grigore Avakian cu Eminescu în

armene■te ■i H. Dj. Siruni cuOpera
lui Eminescu. Aceste din urm■ arti-
cole dovedind din puterea de cir-

cula■ie a lui Eminescu ■i capacita-
tea de asimilare cultural■ a Armeni-
lor ca ■i preg■tirea serioas■ a in-

telectualilor care îi c■l■uzesc.

Nu se poate în deajuns reliefa

importan■a unei mari p■r■i din ima-
terialul tip■rit de anuarul „Ani",
în special cel în raport cu istoria
noastr■ ■i cu rela■iile  spirj■uale
toarse ■i împletite uneori în epoci
de schimburi ■i leg■turi foarte vii,
Iar priceperea ■i munca d-lui Si-

runi nu culeg decât neprecupe■itele
noastre laude.

a

„Ramuri",.Aprilie 1942.

38

Anuarul de cultur■ armean■ „Ani"
(Bucure■ti 1941), ap■rut sub îngriji-
rea d-lui H. Dj. Siruni, este închinat
memoriei lui Nicolae Iorga, marele

prieten al culturii armene. In pa-
ginile extrase din studiile sau con-

ferin■ele pe care marele disp■rut
le-a consacrat armenilor ■i pe care

d. Siruni le reproduce la începutul
acestui volum omagial, Nicolae Ior-

ga faceîntre altele, aceste aprecieri
despre poporul armean în raportu-

rile cu Românii, pe care ne vom

îng■dui s■ le transcriem aici, ca

tina din cele mai autorizate m■r-

turii: u

„Armenii

-
din

-
România cunosc

greaua ■i delicata art■ de a uni

dou■ îndatoriri, o datorie fa■■ de

religie ■i na■iunea lor pe care n'au

uitat-o deloc, ■i o datorie fa■■ de

acea ■ar■ în care ei, str■mo■ii lor

s'au stabilit din ■impuri foarte în-

dep■rtate. Pentru noi ei ne sunt

fra■i, fra■i nobili, fiind în acela■

timpcopiii ale■i ai vechii lor patrii;
Deci, nu este o mai mare laud■ ce

s■ se poat■ aduce unui popor mare

■i nefericit, care p■strând întreaga
sa comoar■ moral■, este în neputin-
■■ de a creea din nou ■i de a

ridica patria sa la o a■a în■l■ime la

care rasa ar fi fost în stare".
In cele peste cinci sute de pagini

ale anuarului, impodobite cu ilustra-

■iuni de un mare interes, g■simstu-

dii ■i articole informative în care

via■a armenilor ne este înf■■i■at■
sub toate aspectele, din cel mai în-

dep■rtat trecut i■toric ■i pân■ îni ac-

tualitate. Capitolele sau p■r■ile prin-
, cipale ale anuarului cuprind mate-

rialul repartizat astfel: Partea 1:

„Armenii în cultura lor"; partea 11:

„Armenii în cultura altor popoare" ;.
partea III:, „Armenii ■i Românii";

partea IV:. „Culfura armean■în rit-

mul vie■ii".
Anuarul de cultur■ armean■ „Ani'"

constitue astfel, o prezentare com-

plet■ ■i autorizat■ a calit■■ilor cu

care este înzestrat poporul armean,

îng■duindu-ne s■-l putem cunoa■te
■i pre■ul la adev■rata lui valoare,
a■a cum ea ne este înf■■i■at■ prin
contribu■iile unor savan■i ■i cercet■-

tori de valoarea celor ce au contri-

bu■iile unor savan■i ■i cercet■tori
"

de valoarea celor ce au contribuit la



alc■tuirea acestui bogat volum fes-

tiv.

„Universul Literar"

24 Ianuarie 1942.

&

D. H. Dj. Siruni, despre a c■rui
valoroasa activitate am mai vorbit

în aceast■ rubric■ a tip■rit recent

un anuar de cultu ■ armean■: „Ani*.

Lucrarea con■ine un material foar-
te interesant ■i în mare m■sur■
înedit cu privire la armeni în cul-

tura lor ■i în via■a altor popoa-

re, Ea cuprinde deasemenea comen-

tarii la pre■ioasele izvoare arme-

ne■ti privitoare la Români, izvoa-
re pe care Niculae Iorga le-a fo-

Iosit cu atâta fine■e ■i iscusin■■.
'Cit■m (din partea beletristic■ a vo-

lumului) traducerile din proza lui

Ruben Zartarian ■i din poezia lui

Daniel Varujan. O bogat■ iconogra-
fie precum ■i copioase informa■ii bi-

bliografice-complecteaz■-aspectul
■tiin■ifice al unui volum indispen-
sabil. pentru oricine dore■te s■ se

orienteze în câmpul vast dar pu■in
cercetat al vie■ii ■i al culturii ar-

mene■ti.
In leg■tur■ cu preocup■rile de

a stabili originile românismului, co-

mentariile d-lui H. Dj. Sirumi, la

studiul ast■zi clasic al d-lui Aurel

Decei („Românii din veacul al IX-lea

pân■ în al XIII-lea în lumina iz-

\voarelor istorice armene■ti"), sunt
de relevat atât pentru a lua contac■

cu unele rezultate pozitive ale ■ti-
in■ei noastre istorice moderne cât

■i pentru a a■eza numele cercet■to-

rului armean al■turi de al celor

mai con■tiincio■i ■i sârguitori ana-

li■ti ai unui trecut folosit prea des
de întârzia■ii adep■i ai romantismu-
lui ■tiin■ific, în scopuri strict poli-

\

tice. î

„Revista Român■"

XI-XII 1941.

661

H. Dj. Siruni „Ani" (anuar de

cultur■ armean■) 1941

-
Bucure■ti.

Armenii din care o parte din ei

î■i împletesc destinul cu noi de mai

multe veacuri sunt un popor de ve-

che cultur■.

Interesul nostru pentru ei este

■i prin aceia c■ desp■r■i■i de bise-
rica ortodox■ din sec. al V-lea li-

teratura armean■ veche cuprinde a-

tâtea din comorile vechiului cre■ti-
nism începând cu trad. Sf. Scrip-
turi. d

La aceasta se adaug■ interesul
pentru armeni ca unuia ce imigra■i
în ■■rile noastre ei au dat atâtea

elemente distinse în cultura ■i artele

noastre.

Toat■ contribu■ia na■iunei arme-

ne la cultura uman■ (literatur■ art■

etc.) ■i român■ e trecut■ în revist■

în acest anuar. Incât cine vrea s■ se
documenteze asupra lor, cât ■i asu-

pra vicisitudinilor prin care a tre-

cut na■iunea armean■ în cursul vea-

curilor afl■ foarte bogat material

în acest volum care cu drept cuvânt

este o monografie asupra armenilor

din toat■ lumea.

Cartea e înso■it■ de foarte nu-

meroase reproduceri de obieecte-e

art■ cât ■i de numeroase indica■ii
bibliografice asupra chestiunilor ce

le trateaz■ pentru cetitorul ce ar

vrea s■ adânceasc■. studiul s■u în

cuno■tin■ele asupra acestui str■vechi

■i încercat popor.

„Cronica Romanului!"

Inv■■atul armean, d.H. Dj. Siruni,

despre care ne amintim a fi citit

cândva cele mai limpezi laude sem-

semnate de marele N. Iorga, ti-

p■re■te la noi, -aci în Bucure■ti,.
de mul■i ani un „anuar de cultur■

armean■", care se chiam■ Ani. ln

compactul volum pe 1941, închi-
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nat memoriei eterne a lui N. Iorga,
pe lâng■ o serie important■ de

chestiuni privind trecutul nostru co-

mun în ■inuturile române■ti,

-
am

g■sit, comunicat■ în 'traducere de

d. H. Dj. Siruni, o legend■ ase-

m■n■toare cu Legenda Mân■stirii

Cur■ii de Arge■. Comunicarea este

f■cut■ în cadrul unui articol care

vrea s■ sugereze vechimea a■ez■-
rilor armene■ti în Curtea de Ar-

ge■. Sunt cita■i ca sus■in■tori ai

acestei presupuneri, precum ■i ai
ideii c■ me■terii zugravi ai Mân■-

stirii trebue s■ fi fost armeni, B.

P. Ha■deu, Odobescu, Tocilescu, N.

Iorga, N.. Ghica-Bude■ti, Al.. Bu-

suioceanu ■i G. Bal■ - dintre ei

fo■tri; iar dintre str■ini - Choi-

sy, Jaffet ■i Strzygowski. Se ci-
teaz■ un articol al „marelui arhi-

Reproducem-partea care ne inte-

tect armean" Toros-Toramanian.

reseaz■ în deosebi din comunicarea
d-lui H. Dj. Siruni.

„In acel articol Toramanian vor-

bind despre legenda me■terului Ma-

nole spune:
3

„In Armenia exist■ o variant■ a

acestei legende, în jurul construirei.

unui zid uria■ de fortifica■ie. Du-

cerea la bun sfâr■it a zidului ■i
soliditatea lui depindeau de -zi-

direa unei fete la temelii. S'a g■sit
o b■trân■ crud■. care, sedus■ de

aurul ce i se f■g■duise, oferi ca

victim■ îns■■i \pe nepoata sa, or-

fan■, Biata fat■ în zadar se roag■

de m■tu■e-sa s■ o scape. ■i se tot

roag■ pân■ ce dispare cu totul du-

p■ pietrele ce se în■irau în fa■■-i.
In fine, copila, dezn■d■jduit■, bles-

team■ pe b■trân■, care se preface
-

în corb pi cobe■te pân■ acum. în

vârful.aceluia■ zid",

„Preocup■riliterare*

Aprilie 1942

Neobositul cercet■tor al culturii

armene, d-l H. Dj. Siruni aduce prin
acest

.
masiv volum, editat în bo-

gate condi■ii technice, un omagiu:
„In memoria lui Nicolaie

-
Iorga,

Marele Prieten al. Culturii Arme-

ne". Este un omagiu al Armenilor

adus celui mai ilustru savant ro-

mân, care a fost, în acela■i timp,
unul din distin■ii armenologi

-
ai

lumii. Aceasta ne l■muresc ■i arti-
colele publicate în volum, de D-nii
Profesori N. B■nescu ■i Barbu Teo-

dorescu. La „prefa■a

..
omagial■",

mai isc■lesc General Radu. Rosetti,
A. Lepedatu ■i I. Simionescu.

„Cu Nicolaie Iorga - scrie p-l
Prof. N. B■nescu - a disp■rut un

mare ■i adev■rat prieten al po-

porului armean. Nimeni n'a contri-

buit, la noi, mai mult decât dânsul
la cunoa■terea acestui vrednic po-

por, care a dat, din vechi timpuri,
■■rilor noastre o popula■ie harnic■,
credincioas■-p■mântului-ospitalier,
care a primit-o".

Volumul este împ■r■it în patru
p■r■i, prezentând în întregimea lui

o antologie, aproape complect■, pen-
tru via■a, dezvoltarea. cultural■, ar-

ta ■i participarea în trecutul no-

stru a poporului armean. Multe din

pre■ioasele studii le isc■le■te D-l

H. Dj. Siruni; dintre care amin-
tim: Opera lui Eminescu, Cronica
Armenilor din România între anii

1575-1600, Istoricii Armeni ■i ve-

chimea poporului valah, Tara Voie-

vodului ■tefan, în care g■sim im-

portante date pentru trecu■ul.în-

dep■rtat al Armenilor din Basa

rabia,

Savan■i de autoritatea lui N. Ior-

ga, Eug■ne Pittard, N... Adontz,
Frédéric Macler ■i al■ii vorbesc de-
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spre rasa arian■ a poporului qrmean,
despre trecutul îndep■rtat, biserica,
arta, folclorul armenescetc. Din cic-

Iul „Armenii ■i Românii"

-
cit■m

scrierile D-lor: A. Sacerdo■eanu, -

despre Studiile Armene■ti, I._ R.

Mircea - despre

-
M. Cog■lniceanu

■i Armenii, ■i G. Bezviconi, despre

Mormintele Armene■ti din Basara-

bia, unde autorul a cercetat foarte

detailat trecutul Armenilor dela 1800

încoace, publicând dou■ lucr■ri: „Ar-
menii în Basarabia" în anul 1934

■i „Manuc-Beiu"" în anul 1938.

O bogat■ cronic■ actual■, necro-

loguri, cercet■ri, conferin■e, biblio-

grafie, mi■carea cultural■ la noi,
plan■e frumos executate ■. a. dove-

desc marea putere de munc■ a re-

dactorului acestui monumental-a-

nuar, care contribuie sim■itor-la

cunoa■terea Armenilor în totalitatea

lor. ■

Afl■m însfâr■it o veste-foarte

îmbucur■toare: c■ d-l Profesor A.

C, Cuza a fost ales pre■edintede
onoare al Funda■iei Culturale Ar-

mene, în locul mult regretatului Pro-

fesor ■i Istoric .N. Iorga.
„Gazeta C■r■ilor'" 15-31

Dec. 1941, R

28
H. Dj. Struni „Ani" -- Anuarul

culturii armene se intituleaz■ noua

oper■ a doctorului publicist H. Dj.
Siruni - de ale c■rui lucr■ri, s'au

ocupat ■i au scris elogios 'N. lor-

ga, dl. Perpessicius, ■i cronica li-

terar■ a programelor noastre de

Radio. \

Primele capitole „In memoria lui
Nicolae Iorga", sunt semnate de

Gen. Radu Rosetti, Al. Lapedatu,
Ion Simionescu, N.. B■nescu, B_ar-
bu Teodorescu ■i N. Iorga, Rân-
durile distin■ilor academicieni ■i pu-

blici■ti sunt ca un pios omagiu a-

dus marelui nostru istoric, erudit

■i enciclopedist, care, în nenum■rate

i

prilejuri a scris sau a vorbit de-

spre trecutul ■i valoarea poporului
armean, cu sincer■ admira■ie.

-

Apoi, g■sim capitole despre „Ar-
menii în cultura lor"" semnate de

un Eug■ne;Pittard, A, Meillet, Char-

les

-
Diehl, F. Macler, ■i valoro■i

intelectuali armeni.

Partea II-a a volumului se ocup■

de „Armenii în via■a altor popoa-
re' cu articole semnate de un Frid-

jof .Nansen, Gr. Trancu-Ia■i, H. Dj.
Siruni, Aurel Sacerdo■eanu, DanSi-

mionescu

-
etc.

Partea Ill-a trateaz■ despre „Ar-
menii ■i Românii". De remarcat în

aceast■ parte capitolul d-lui Ava-

kian despre „Eminescu, în armene■te!"
al d-lui H. Dj. Siruni despre, „Opera
lui Eminescu"; al d-lui Ion Radu

Mircea despre „Mihail Kog■lnicea-
nu ■i Armenii" etc. ■i mai ales „is-
voarele armene■ti despre români".

Urmeaz■ partea IV-a „Cultura ar-

mean■ în ritmul vie■ii", vitrina c■r-

■ilor, diaspora-armeneasc■, mi■ca-
rea cultural■ la noi, unde afl■m

pe patriarhul na■ionalismului nostru

Prof. A. C. Cuza „Pre■edintele de

onoare al Funda■iei Culturale Ar-

mene". Tag sora

Splendidele plan■e-întregeesc. ca-

pitolul cultural ■i artistic al acestei

bogate ■i erudite c■r■i despre Ar-

meni, din care vedem c■ pe lâng■

marile figuri de savan■i, arti■ti ■i
oameni politici ce ne-au dat chiar

nou■ românilor, ca un Spiru Haret,
Dr.  Buieliu, Andrei Popovici B■z-

no■anu, Gr. Trancu-Ia■i, etc. popo-
rul armean pe lâng■ tipurile de

frumuse■e-femenin■ sau  b■rb■tea-

Sc■, a dat orientului ■i României în

special -pe cei mai buni ■i cinsti■i
negustori.

a

v

„Cele trei Cri■uri"" Iulie

August 1942.

8



„Siruni H. Dj., Ani, anuar de cul-

tur■ armean■, Bucure■ti, 1941, 543

p. în 8".
| Lucrarea este închinat■ neamului

'

armenesc,

-
■i, printr'o ginga■■ a-

ten■iune ■i României, în care nea-

mul acesta nobil ■i atât de prigonit
a g■sit cea mai bun■ primire. Amin-
tiri înduio■■toare de recuno■tin■■ se

îndreapt■ ■i c■tre acela cere a fost

profesorul Nicolaie Iorga pe te-

meiul luminii pe care a adus-o isto-
ricul român în multe probleme de

istorie ■i civiliza■ie armean■. Dom-

nul 'Siruni a organizat într'un de-

stul de unitar studii ale savan■ilor
str■ini; cu deosebire francezi ■i ale

» cercet■torilor armeni, pentru a l■-

muri, în liniile sale mari, istoriaci-
- viliza■iei-armene, \

%

Conferin■e ale lui N. Iorga deo-

sebesc Armenia Mic■ de Armenia
Mare ■i arat■ influen■a apusean■,
mai ales de origin■ francez■ în

zbuciumata istorie a acestei dintâi

provincii. Preciz■ri interesante de

ordin istoric arat■ rolul Bizan■ului
în lumea armeneasc■, Altele privesc
leg■tura dintr'aceast■ Armenn Mic■

■i Moldova.
Doctorul H. Astunzm discut■ pro-

blema st■pânirii macedonene în Ar-

. menia ■i dovede■te c■ victoria lui
Alexandru cel Mare dela Arbela a

ajutat Armenia s■ se libereze de

„jugul persan ■i s■-■i dobândeasc■

independen■a. Aceasta prive■te Ar-

menia Mare, fiindc■ exista în ■inu-
tul Sophanene un regat mic guver-
nat de satrapi macedoneni.

D. Siruni d■ date interesante a-

- supra ora■ului Erzânga, ora■ul zei-
- lor, distrus de un cutremur în 1939.

Articole semnate de E. Pittard, A.

A \Melllet ■i Siruni limpezesc no■iuni-
„Te de ras■ ■i limb■ armean■. De

BP deosebit interes articolul lui N

Adontz-astipra. Bibliei Armene ■i

msemnata■u 'ei istorice. Dup■ o cro-

nic■ a culturii armene semnat■ de

d. Siruni, F. Macler studiaz■ lo-

cul

-
bisericii

-

armene, iar Charles

Diehl ■i G. Millet, arhitectura ■i
spiritul artei armene. Ornamentele

■i

-
miniaturile manuscriselor

-
arme-

ne formeaz■ obiectul unui studiu,

„publicat în limba rus■ de Svirin în

1939, al c■rui rezumat clar ne este

dat de d. D. P. Bogdan. Articolele

care urmeaz■ privesc literatura ■i
arta armean■ ■i sunt înso■ite de nu-

meroase ilustra■ii. D. Siruni public■

întroducerea la traducerile sale din

Eminescu, iar d■ri de seam■ termin■

volumul ■i constituiesc o foarte fo-

Iositoare completare a anuarului care

devine, sub aceast■ form■, de un

net■g■duit folos pentru to■i oamenii

de cultur■. In adev■r, el ne ofer■

pe lâng■ date ■i cuno■tin■e indes

spensabile, cu privire la istoria nea-

mului armenesc ■i o serie de puncte
de vedere, uneori cu totul noi ■i de-

stinate s■ lumineze în chip nea■tep-
tat probleme ale istoriei ■i artei a-

pusene ■i române■ti..Aceasta din

urm■ merit■ luare aminte.

Problema originelor artei bizan-
tine a fost complicat■ în anii din
urm■-prin interven■ia renumitului.
profesor Strzygowski,-care-atri-
buie artei armene■ti un rol covâr-

■itor în formarea acesteia. Valoarea

excep■ional■ a monumentelor arhi-

tectonice armene■ti ■i originalitatea
lor sunt evidente. Cele mai vechi,
sub forma sub care se prezint■)
nu sunt totu■i anterioare veaculu■

al VII-lea. Pe de alt■ parte, înrudi-

rea lor cu monumente mezopotamie-
ne ■i siriace nu poate- fi negat■.
Lucrurile acestea sunt limpede a-

r■tate de Charles Diehl. Conceptul
de art■ bizantin■, la rândul lui, a

fost luminat de pu■in■ vreme în

chip nea■teptat prin descoperirea u-
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nei arte cre■tine orientale. Acesteia
din urm■ îi apar■in domeniile Ca-

padociei, Mezopotamiei ■i Armeniei.
Armenii negustori ■i me■teri piet-
rari, au putut purta la Bizan■ ■i în

Apusul Europei multe influen■e, ca-

re au dobândit importan■■, în vre-

mea când. împ■ra■i, generali ■i oa-

meni de cultur■ au st■pânit cu au-

toritatea ■i prestigiul lor regiunile
pomenite. Fiin■a artei bizantine r■-

mâne îns■ strâns legat■ de izvoa-

rele ei elenistice, romane ■i iraniene.
Puternicul s■u caracter de originali-
tate este apoi un fapt care nu se

poate ignora ■i el este datorit u-

nei pl■m■diri viguroase ■i unei lungi
revolu■ii mediteraniene în lumea eu-

ropean■ a Bizan■ului.

Influen■a artei armene■ti a fost

proclamat■ de covâr■itoare în leg■-
tur■ cu arta romano-medieval■. Che-

stiunea aceasta este ■i mai delicat■.

Arta cre■tin■ a Apusului prezint■
caractere complexe ■i monumentele

ei sunt evident legate de pricini ■i

elemente autohtone. In acest sens nu

trebuie trecut■ cu vederea mo■teni-
rea paleocre■tin■ ■i lunga gesta■ie
spiritual■ a Apusului. Iar, când este

vorba de caractere artistice ■i de în-

râuriri, trebuie stabilit■ o ierarhie

■i deosebite însu■irile fundamentale

■i caracterele principale de acelea de

al doilea ■ial treilia rang. In adev■r,

formele arhitectonice ■i principiile
de construc■ie romano-medievale, se

reg■sesc u■or în domeniul paleocre-
■tin ■i sunt, în cele mai multe cas

zuri, comune domeniului cre■tin. E-

lementele orientale ■i cele armene■ti
se g■sesc apoi printre cele secun-

<lare, privesc mai ales decorul ■i
pot avea ■i alt■ explica■ie. întâm-

.pl■, în adev■r, de multe ori, c■ spi-
ritul omenesc pus în condi■ii aseme-

mea ■i obligat s■ lucreze cu acela■i

material, g■se■te acelea■i solu■ii, în

regiuni diferite ale lumii, f■r■ a

fi nevoie de filia■ie ori rela■ii di-
recte.

Me■teri armeni au lucrat desigur
deadreptul sau prin ucenicii lor, u-

neori de alt neam, la în■l■area ■i maji
ales la împodobirea cu sculpturi a

monumentelor religioase române■ti.
Lucrul este v■dit pentru multe bi-

serici, între care cit■m biserica e-

piscopal■ a lui Neagoe dela Arge■,
aceea a Sfântului Niculai din Deal

dela Târgovi■te, biserica mân■sti-
rii Dragomirna ■i Trei Ierarhii la-

■ilor. Nu trebuie uitat îns■ c■, la

epoca zidirii acestor monumente,spi-
ritul ■i practica decorului  arnte=

nesc deveniser■ de demult o avere

oriental■ ■i bizantin■. Intru cât pri-
ve■te sistemul cupolelor.moldove-

ne■ti, ■i rezemarea lor pe pere■ii
nao■ului, cu ajutorul a dou■ rânduri

de arcuri suprapuse, ipoteza ori-

ginelor armene■ti nu ni se pare
suficient de întemeiat■. In adev■r,
întâlnim chiar în domeniul bizantin

■i anume anterior funda■iilor mol-

dovene■ii, exemple de cupole anun-

■ând.foarte de aproape sistemul

moldovenesc, Cit■m, pentru aceasta,
monumentul cel mai caracteristic ■i
anume biserica  Parigoritissa -din

Arta. Tendin■a de în■l■are a cu-

polei, utilizând-un cilindru înalt;
sprijinit pe una sau dou■ baze su-

prapuse, se observ■ apoi în Serbia.

Nu trebuie, în sfâr■it, uitat faptul
u■or de admis al unei cuceriri, a

spiritului moldovenesc, adic■ a u-

nui caracter de originalitate arhitec-

tonic■, n■scut în epoca de puternic■

manifestare artistic■ a lui ■tefan
cel Mare.

i

Ne îng■duim aceste preciz■ri pen-

tru a sublinia importan■a lucr■rii

îngrijite de domnul Siruni, care r■-

\i
3
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mâne o carte folositoare ■I de mare

interes. }

I;; D, ■tef■nescu

Revista Istoric■ Român■,
vol. XIII Fasc, 1. 1943.

A ap■rut volumul „Anipe 1941,
anuarul culturii armene, în 545 pa-

gini. i

Anuarul din anul acesta este în-

chinat memoriei profesorului N. Ior-

ga, ■i cuprinde un bogat material.
Autorul

-
volumului d. H. Siruni

■i-a. dat toat■ osteneala ca s■ scoa-

t■ sub tipar nu numai un volum, ca-

re îndepline■te toate cerin■ele teh-

nice, ci mai ales, aduce la lumin■

-

pe lâng■ istoria poporului ar-

mean date ■i documente necunoscute

din trecutul poporului român, ■ii
cari," pân■ azi, nu au v■zut lumina

tiparului. Ut
Autorul semneaz■ numeroase ar-

ticole, printre care cit■m: „Istorici
armeni ■i vechimea poporului va-

Iah" ■i „Tara Voevodului ■tefan".
D. general R. Rosetti semneaz■

o scrisoare, în care spune: „Publi-
când acest volum omagial cu un

cuprins atât de bogat, .revista „Ani""
î■i îndepline■te, cu un ceas mai de

vreme, datoria de recuno■tin■■ c■-

tre disp■rutul mare istoric. Pilda
sa ar trebui urmat■ ■i de alte re—

viste:".

„Universul", 6 XII 1941,
88

Intr'un num■r de-pagini com-

pact ■i într'o elegant■ înf■■i■are
grafic■ a ap■rut anuarul de cul-

tur■ armean■ ANI, datorit intelec-

tualului ■i omului de bogat■ ■i fru-

moas■ cultur■, d. H. Dj. Siruni

Lucrarea aceasta, închinat■ memo-

riei savantului Nicolae Iorga, „ma-

rele prieten al culturii armene", este
o sintez■ a vie■ii ■i spiritualit■■ii

poporului armean -

popor arian -

de la primele izvoare pân■ în \:emu—

rile de fa■■.
Foarte bogat ■i precxs documentat

este materialul istoric, literar, artis-
tic ■i de informa■ie general■, pre-

-

zentat într'o ordine cronologic■ ■i
într'o

.
form■ care alc■tue■te nu

numai o surs■ pentru cunoa■terea
adânc■ a poporului armean în toa-

te manifest■rile sale, dar ■i o lec-

tur■ pl■cut■ .pentru oricare intelec-
tual.

3

Deosebit de interesant■ ■i dem-

n■ de subliniat este partea din lu-

crarea d-lui H. Dj. Siruni în care

sunt înf■■i■ate raporturile

-.
arme-

°

nilor

.
cu poporul

-
român :

-
Trecu-

tul

-
armenilor

.
în

-
■■rile

-.
române.

(Mihail Kog■lniceanu ■i-armenii
Cronica armenilor-din-România;
Mormintele.armene■ti.dintre Prut

■i Nistru) ; /zvoare armene■ti des-

pre Români precum ■i rubrica stu-

diilor ■i cercet■rilor unde întâlnim

articolele  d-lor,Aurelian Sacerdo-

■eanu:. „Românii ■i studiile arme-

ne■ti" : Dan Simonescu: „Evanghe-
lia armean■ din Ia■i" ; Grigore A-

vakian: „Eminescu în armene■te" ■i
H. Dj. Siruni: „Opera lui Emine-

Sta", »

Lucrarea d-lui H. Dj. Siruni cu-

prinde ■i numeroase reproduceri din
domeniul artistic, cultural, etc.

Anuarul „ANI" este o carte pen-
tru biblioteca oric■rui intelectual.

„Cuvântul"? din Br■ila 1 1 1942.

28

„Ani", dup■ numele unei vechi

a■ez■ri-armene■ti,-este-perio-
dicul de cultur■ ■i literatur■ al co-

Ioniei armene dela noi. In ultima-i

apari■ie, revista este o antologie
critic■ ce cuprinde produc■ii com-
petente scrise pentru ■i"în spiritul
unei culturi armene. Ca o. afen=



"amor...

■ie postum■, num■rul de care ne o-

cup■m este închinat armenologului
N. Iorga., i X

Se ■tie c■ marele istoric î■i ex-

tinsese cercet■rile ■i în sferele O-

rientului, iar în aceast■ setoas■ is-

codire ■tiin■ific■ se opri semnifica-
tiv la poporul armean, c■ruia îl lu■

firele încurcate ale istoriei dintr'o

urzeal■ groas■ ■i minu■ioas■. Rezul-

tatele acestor studii aride, dar pa-
sionante

-
pentru cercet■torul  dori-

tor de ele, dup■ concep■iile istoricu-

lui, trebuiau disecate comparatist ■i
integrate în spa■iul ■i timpul isto-

ric. Din aceast■ raportare a ie■it o

omologare istoric■, care în desf■-

■urarea ei, simultan, a prins Isto-

ria Românilor. ■i Armenilor. într'o

, „Paralel■ istoric■: Armenii ■i Ro-

mânii", -, studiu de debut în ar-

menologie al lui N. Iorga, Conferin-

■ele ■inute la colonia armean■ din

Paris, studiile de istorie, litera

tur■, folclor ■i etnografie armean■,
publicate în Analele Academiei Ro-

mâne, ori în s■pt■mânalele tlife-

rite, au f■cut pe N. Iorga un mare

prieten al Armenilor, dar mai pre-

sus, un cunosc■tor adânc al acestui

domeniu, explorat merituos în lin-

guistic■ de A. Meillet, în numisma-
tic■ de Victor Langlois, în reali-

z■rile arhitecturale de Charles Diehl.

Prima ■i a doua parte ilustreaz■

aportul cultural al Armenilor, c■-

ruia îi se deslu■e■te un aer de ce-

remonie spiritual■, analog  Eladei,
Cultura armean■ nu este diletantism.

Amatorismul fuge de structura geo-

metric■ a na■iei armene, sobr■, cu

înclina■ii creative c■tr■ erudi■ie ■i
studiul mig■los. Desvoltându-se în

condi■ii vitale proprii, - Armenia

a- cunoscut ■i independen■a - ea a

cunoscut influen■a greceasc■ ■i cea

'persan■ în parte. Pe acestea î■i cl■-

de■te o structur■ de linii reci, pre-

valente c■tr■ studiul istoriei. In-

clina■ia aceasta e fireasc■ ■i organi-
c■: un popor tr■itor în turtuna is-

toriei, fatal dore■te s■-i p■trund■

cauzalit■■ile. E un fel de captare:
a istoriei, o. a■ezare tenden■ioas■ în

fluxul ei. De aici, - cronografie,
literatur■ istoric■ cu un colorit pro-

fan, paleografie armean■,, numisma-

tic■, crea■ie artistic■,. elan creator
în descifrare, minu■iozitate. ■i mai

presus de toate - originalitatea. Un

monument de cultur■ este de pil-
d■ Biblia armean■ cu o deosebit■

însemn■tate istoric■, ap■rut■ contem-

poran cu versiunea latin■ Vulgata.
Rolul ei spiritual a fost hot■râtor:

„Biblia salv■ pe Armeni de strân-

soarea puternic■ a Iranismului. Ea

consolid■-cre■tinismul'în Armenia

■i opuse razele crucii focului Mas-

deismul agresiv" (N. Adonz, Biblia
Armean■ ■i însemn■tatea ei istoric■,
pag. 91).

„Cetatea Moldovei" Aprilie 1942.

I.. M,
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At.

"DIN SCRISORILE PRIMITE

Pentru frumoasa Dvs. aten■ie, v■

rog s■ primi■i viile mele mul■umiri.
MARIA ANTONESCU

88

Am: primit. cu mult■ pl■cere vo-

lumul Dv. „Ani pe care îl g■sesc
foarte interesant ■i v■ mul■umesc
mult pentru amabila Dvs. aten■iune.

Ministru Subsecretar de Stat

pentru Marin■.
Contr' Amiral Adj. N. Pai■

88

Sunt îns■rcinat de dl. Ministru

Profesor I. Sandu s■ v■ aduc viile

d-sale mul■umiri, pentru cele dou■

volume trimise, care sunt o real■

contribu■ie în istorie ■i art■ ■i de

un net■g■duit interes pentru bise-

rica, I
■ef de cabinet

G. Zamfirescu

î

88

Viu s■ v■ mul■umesc pentru ama-

bila Dvs. bun■voin■■ de a-mi trimite

volumul Ani - Anuar de cultur■

armean■, pe care îl voi, citi cu un

stleosebit interes.

Victor Sl■vescu

88

Cu cele mai deosebite mul■umiri
pentru foarte interesantul

-
Anuar.,

Fericit■ ideie!
S.. Mehedin■i

88

Felicit c■lduros pentru magistra-
fa lucrare publicat■ „Ani", Anuarul

culturii Armene, pe care a■i bine-

voit a ne-o trimite.
Gen. Henri Cihoski

88

Rog. s■ primi■i cele mai alese

mul■umiri

-
pentru trimiterea foarte

interesantului ■i valorosului „Anuar
de Cultur■ armean■

- Ani", odat■

cu cele mai bune ur■ri.

AL. Costin

Consilier la Inalta Curte

88

Am primit splendiul Dvstre volum

Ani, Am ■inut s■-l citesc înainte de

a v■ confirma primirea lui; im-

presia cu care l-am închis e aceea

de profund■ simpatie pentru civi-

liza■ia unui vechiu: popor, cu care

neamul-nostru tr■e■te într'o.ne-

întrerupt■ ■i fr■■easc■ leg■tur■, de-

la întemeierea TJ■rilor Române■ti.
Aportul pe care Armenii l-au adus

culturii noastre prin influen■a exer-

citat■ asupra civiliza■iei noastre ■i
prin oameni de seam■ pe care ni

i-au dat, au strâns necontenit aceste

rela■ii de prietenie. Intr'un-mo-

ment de învr■jbi■e între oameni,
aceast■ m■rturie de colaborare în-

tr'un spirit de prietenie este ea

îns■■i o oper■ de civiliza■ie.
Andrei Oftetea

Prof. la Universitatea din Ia■i.
88

Da■i-mi voe ca s■ v■ aduc cele

mai vii mul■umiri pentru marea a-

mabilitate ce a■i avut a-mi trimite
ca omagiu frumosul D-voastr■ Anuar

de Cultur■ Armean■ pe anul 1941.

V■ rog s■ crede■i c■ sunt foarte

£
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m■gulit de aten■iunea D-voastr■, mai
ales c■ m'a interesat întotdeauna

arta armean■ care s■ înrude■te în

unele privin■i cu arta româneasc■,
care îi datore■te mult, mai ales

în ce prive■te ornamentica.

N.. Ghika Bude■ti
s■

Am primit ■i am citit cea mai

mare parte a c■r■ei ce mi-ai trimis.
Este o lucrare pre■ioas■ din toate

punctele de vedere, acel buletin pe

care, în amintirea capitalei Arme-

niei, îl. nume■ti Ani. Ca istoric de

art■ el m■ intereseaz■ în deosebi,
c■ci azi, dup■ studiile atâtor mari
cunosc■tori ai artei Evului Mediu,
nu mai avem dreptul s■ ignor■m
influen■a Armeniei. Ne-ai adus ast-

fel -un serviciu ■i nou■, aducând

un mare serviciu poporului D-tale.

Ca elev al regretatului Iorga ■i
ca om obiectiv m■ num■r ■i eu

printre cei care îl iubesc siticer ■i-l
apreciaz■, Pat per

Prof. G. Oprescu

V■ mul■umesc c■lduros pentru in-

teresantul anuar de cultur■. El e

lucrat cu grije ■i inteligen■■. Ci-

tindu-l am dobândit o sum■ dein-

forma■ii privitoare asupra geniului
creator al Armenilor ■i m'am în-

t■rit în dorin■a de a-i vedea o-

dat■ st■pâni ferici■i ai patriei lor

m■rite. Cred în trainicia a tot str■-

b■tutoare a  concet■■enilor-D-tale,
prieteni devota■i ai Românilor.

, Prof. N. ■erban

Tin, mai întâi, s■ v■ mul■umesc
din toat■ inima pentru trimiterea
bogatului, minunatului anuar „Ani",
închinat amintirii marelui Nicolae
Iorga, maestrului meu, iubit.

V■ felicit c■ în aceste grele, a-

p■sate vremuri a■i g■sit. r■gazul

■i lini■tea necesar■ -pentru a da la:

lumin■, o publica■ie atât de plin■ de:

con■inut ■i de noutate.

Prof.. C. Marinescu

Când m'am înapoiat din provin-
cie, am g■sit volumul „Ani". I■i
mul■umesc c■lduros pentru delicata

aten■ie. ■tii foarte bine c■ tot ce

prive■te

-
istoria ■i cultura poporu-

lui armenesc m■ întereseaz■ foarte
mult. Publica■ia este prezintat■ în

condi■ii superioare, mai cu seam■

în momentul de fa■■ cândorice ti-

p■ritur■ întâmpin■ felurite dificul-

t■■i, Deseori cu r■posatul Iorga,
acest martir, am discutat despre u-
nele puncte din istoria universal■
care privesc direct pe:Armeni.

Inc■ odat■ î■i mul■umesc ■i î■i
doresc un an nou fericit ■i fecund

pentru activitatea D-tale neobosi■■.
Iulian Peter

Am primit interesantul D-voastr■
Anuar de Cultur■ Armean■ ■i v■

mul■umesc cu recuno■tin■■. Din ele

se poate vedea nu numai (prodigioasa
D-voastr■ str■danie de a face cuno-

scut■ cultura armean■ la noi în ■a-
r■, dar ■i cât de mare însemn■tiite
prezint■ studiile armene pentru cu-

noa■terea trecutului poporului ro-

mânesc. A■i f■cut o oper■ bun■,
pentru care: ■tiin■a român■, în spe-
cial cea istoric■, v■ va r■mânea re-

cunosc■toare.
°

i

G. Popa - Lisgeanu

Lipsind din Capital■ de vre-o zece

zile n'am luat cuno■tin■■ decât de

ieri de minunatul volum din „Ani",
redactat de Dvs., ca. un, pios oma-

giu de recuno■tin■■ fa■■ de memo-

ria scump■ nou■ tuturor - ■i nou■

■i. Dvs., poporului Armean, a lui
Nic. Iorga, dl

[ai $

U 8 al



670

Mul■umindu-v■ din suflet c■ m'a■i
împ■rt■■it ■i pe mine cu acest 'ne-

pre■uit volum, la a c■ruia redactare,
se vede bine, de cine v■ cunoa■te
personal, aprigul Dv. zel pe ogorul
apropierii româno-armene

-
printr'o

cunoa■tere

-
recipr■oc■ cât mai de-

plin■, trebue s■ v■ m■rturisesc, în

acela■ timp, ca volumul Dv. pre

zint■, pân■ acum, cel pu■in, cel mai

mi■c■tor ■i mai splendid întocmit

prinos închinat „In memoria

-
lui

Nicolaie Iorga, marelui prieten al

culturii armene!" Coinciden■a cu a-

;pari■ia lui în anul când marelé

disp■rut ar fi împlinit 70 de ani -de

Via■■, îi d■, parc■, un nimb de

apoteozare, mai ales dup■ tragicul
■i-nea■teptatul lui sfâr■it.

Fie c■ de acolo de unde plute■te
acum marele lui suflet s■ vegheze
mereu. la des■vâr■irea destinelor am-

belor noastre popoare, cari presint■
atâtea puncte de asem■nare în zbu-

ciumata lor istorie - cum aceasta. de
poate vedea a■a de bine ■i din

cuprinsul a■a de bogat ■i de variat
al prezentului volum -

■i s■ dea

Dumnezeu ca din rândul poporului
nostru s■ mai r■sar■ cândva suflete

largi cuprinz■toare ca al lui,.pe
de o parte, iar, pe de alta, ca Dvs.

s■ pute■i g■si fie în poporul no»

'stru, fie ■i la alte popoare, acum

sau mai târziu, suflete, dac■ nu

mai mult, dar, cel pu■in, tot pe
atât de iubitoare ■i de în■eleg■toare
cum a fost pentru Dvs., poporul ar-

mean, sufletul mare al lui Nicolaie

Iorga, al nostru.

V'a■i îndeplinit o datorie de fru-

moas■ recuno■tin■■
- care era de

a■teptat, poate - dar v'a■i înder,
plinit-o

-
într'un chip str■lucit.

Ma interesat tot volumul. Nu se

poate l■sa din mâini, odat■ ce ai în-

ceput a-l r■sfoi.
... Al D-tale cu totul devotat

Prof, R. Caraca■

28

Am primit volumul ce a■i avut a-

mabilitatea a-mi trimite din bule-

tinul Dvs. Ani, Mi-a f■cut mult■

pl■cere s■-l v■d, ■i m■ voi bucura

■i mai mult. s■-l citesc ■i recen-

sez,

Prof. C, D. Fortunescu

88

V■ mul■umesc pentru pre■iosul A-

nuar, pe care l-am prezentat la

■edin■a trecut■ a soc. de linguistic■
român■. a

Prof. Al. Rosetti

88

Cu mul■umiri pentru valorosul Azi

■i-recuno■tin■■ pentru-.omagierea
prof. Iorga,

Dr. V. Voiculescu

28

Am' primit cu viu interes ■i mare

pl■cere frumosul volum pe 1941 al

interesantului-D-voastre-Ari.

Mul■umindu-v■

Prof. A, Balota

88

Rog s■ primi■i cele mai c■lduroase

mul■umiri pentru prea frumosul vo-

lum împreun■ cu cele mai vii ur■ri

pentru noi ■i tot a■a rodnice în-

f■ptuiri.
a I

Prof. Horia Teodoru
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IZVOARE TURCE■TI

DESPRE ROMANI

H. DJ. SIRUNI, „Domnii români

la Poarta otoman■". Academia Ro-

mân■. Studii ■i cercet■ri, LV, Bu-

cure■ti, 1941, 124 p., XX pl.
C'est un réal service que M. Si-

runi rend â Phistoriographie rou-

maine 'en mettant a sa disposition
ses connaissances des langues orien-

tales. II y a, en effet, encore beau-
coup a glaner touchant Phistoire

de ce pays dans les sources ara-

bes, arméniennes et surtout turques,
Cette fois-ci, M. Siruni publie un

fragment d'un manuscrit de la bi-

de Pnstitut d'Histoire
Universelle, „N. Iorga", ayant trait

aux réceptions du palais impérial
d'Istamboul, entre les années 1688-

1782. Ecrit par les mains diffé-

rentes et A des dates diverses, le

manuscrit contient â part la des-

cription_du cérémonial déployé â
Poccasion des principales fétes reli-

gieuses et des audiences accordées
aux ambassadeurs de divers souve-

rains, des informations sur les ca-

deaux remis aux degnitaires de la

Cour, sur les visites du sultan -et

leur cérémonial, sur les mouvements

de la flotte ottomane ou sur des

événements concernant la famille im-

périale, - naissances, mariages, de-
c■s. t at

De ce manuscrit de 224 pages, M.
„Siruni publie la partie qui regarde
les princes roumains. Nous assistons

ainsi â la réception des voévodes

valaques et moldaves ■ la Cour, A
la cérémonie de la remise du Iéten-

dard ou ■ celle du revétement du

caftan, au départ des princes pour
leurs pays respectifs, Nous trau-

vons surtout les listes infinies des

cadeaux dont les princes roumains

devaient gratifier les grands et pe-
tits personnages de la Sublime Parte,

A part le texte en langue turque,
M. Sirouni donne aussi la traduc-
tion roumaine et un riche commen-

recep■iile obi■nuite la Poart■ între

taire.

„Revue 1941.

M. B.
Historique",

88

H. Dj. Siruni, Domnii români la

Poarta Otoman■, Academia Român■,
Studii ■i cercet■ri, 124 p. -- XXI

plan■e. | i

Manuscrisele turce■ti, din depo-
zitele arhivelor noastre, au prea rar

norocul s■ fie cercetate ■i folosite de
istorici în studiile lor. Semnalarea ■i
comentarea, din când în când, a

vreunui manuscris sau serii de docu-

mente (acum în urm■ avem ■i pe
ale d-lui F. Babinger) ne atrage a-

ten■ia asupra bog■■iei de informa■ii
ce st■ ascuns■ în toate aceste hârtii

încremenite în solemnitatea lor. De
aceea ne bucur■ recenfalcontribu■ie a
d-lui Siruni, în care d-sa traduce

■i-adnoteaz■-însemn■rile dintr'un
manuscris turcesc - „„Despre cere-

moniite ■i recep■iile din palatul îm-

p■r■tesc din Stambul între 1698-

4782, - cu privire la Domnii ro-

mâni din Principate, Manuscrisul a-

mintit alc■tue■te o culegere de ce-

remonii-■i obiceiuri din-secolul

XVII-lea, dup■ note adunate de di-

ferite epoci.. Poart■ titlul „Meg-
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mu■-i-te■rifat", iar în fran■uze■te
„Livre des cérémonies et des récep-
tions", ■i se g■se■te în biblioteca
Institutului de Istorie Universal■ „N.
Iorga". .

Volumul d-lui Siruni cuprinde o
introducere, traducerea textului, ad-

not■rile, textul turcesc cu litere la-

tine ■i câteva reproduceri.
Pe lâng■ valoarea textului, o con-

tribu■ie însemnat■ aduc prin ele

în■ile ■i adnot■rile care urmeaz■

traducerea, Ele încearc■ „a l■muri

nu numai punctele neclare din text,
ci ■i a pune la punctmai 'multe luc-

ruri neprecizate pân■ ast■zi, fie în

ce prive■te ceremonialul cu

-
care

Domnii români erau primi■i în curtea

califului otoman, fie alte raporturi
politice"... Tot necesitatea|acestor

l■muriri-a-f■cut-pe-comentator

s■ cerceteze ■i s■ confrunte atât ma-
terialul cunoscut, privitor la leg■-
turile Domnilor români cu Poarta,
cât ■i mai multe izvoare turce■ti.
Prezentându-ne pentru un num■r de

cuvinte ■i expresiuni un desvoltat

comentariu. critic, d-sa reu■e■te cu

îndemânare s■-■i îndeplineasc■ sco-

pul:propus.
Dintre plan■e, 5 sunt reprodu-

ceri de pe manuscrisul din Biblio-
teca Institutului „N. Iorga", iar cele

dela Nr. VI-XXI sunt luate din J.
M. Juanin et I. van Gaver, Tur=

quie, Paris, 1840 ■i Sevchet Mah-

mud Pa■■, Organiza■ia ■i portul
în armata 'otoman■ (în turce■te),
Constantinopol, 1907. Ele m■resc
valoarea lucr■rii, precum ■i intere-
sul.cititorului.

„Revista Funda■iijor Regale"
August 1942.

Corneliu=Bodea

88

D. Siruni a tradus manuscrisul ■i
înso■indu-l de o bogat■ ■i erudit■

adnota■ie, l-a publicat de curând

în colec■ia de cercet■ri a „Acade-
miei Române" sub titlul „Domnii
români la Poarta Otoman■", ad■o-

gându-i interesante stampe.
In acela■ timp, d.. Siruni, care

editeaz■ pentru România ■i strei-
n■tate un interesant anuar „Ani""
- de istorie ■i art■ armean■, -

public■

-
în amintitul anuar ■i în

bro■uri separate, o serie de stu-

dii asupra vechimei ■i trectului ro-

mânesc din istoricii ■i manuscrisele

armene■ti,
Pentru a face adnot■rile manu-

scrisului

-
încredin■at de profesorul

Iorga, cât mai precise, d. Siruni
nu s'a mul■umit s■ cerceteze ■i s■

se foloseasc■ numai de

.
izvoarele

cunoscute, în literatura istoric■ ro-

mâneasc■, ci s'a dus: la izvorul di-

rect, la cel turcesc, (cronicari, isto-

rici, c■l■tori etc.), în care a g■-
sit pre■ioase relat■ri ■i note de-

spre ■■rile române, .în majoritatea
lor necunoscut■, sau citat■ dup■ al-

■ii. In felul acesta, d-sa a deschis
drumul unor noui cercet■ri ■i de-

scoperiri.
Nevoit s■ consulte ■i

terial de documente turce■ti
„Arhivele-Statului", d. Siruni
odat■ cu catalogarea lor, - a pu-
tut-constata c■ ele cuprind-un

apreciabil tezaur în ce prive■te le-

g■turile imperiului otoman cu am-

bele principate -

■i dup■ p■rerea,
d-sale „înf■■i■eaz■ un teanc de acte

■i documente, care - dup■ cum. am

avut prilejul s■ constat - „contra-
zic uneori lucrurile-cunoscute-din

alte izvoare str■ine".

Intre aceste interesante consta■■ri
ale d-lui Siruni, este ■i aceea a ti-

tulaturii oficiale pe care. o aveau

domnii români în firmanele Por-

■ii otomane, chestiune c■reia d-sa iea,
acordat o deosebit■ aten■iune ■i al

c■rui studiu am■nun■it va face o-

[bogatul ma-
din
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biectul unei lucr■ri speciale, ce spe-
r■m s■ apar■ cât de curând.

„Universul", 8 IV 042

Gh. Lungulescu

H. DJ. SURUNI, Domnii români
la Poarta Otoman■. Dup■ un ma-

nuscris

-
turcesc

-
con■inând

-
note

-
■t

însemn■ri despre ceremoniile ■i r&-

cep■iunile din Palatul împ■r■tesc din

Stambul între anii 1608-1782. Tra-

dus ■i adnotat de -. Bucure■ti 1941

(Monitorul Oficial ■i Imprimeriile
Statului, Imprimeria Na■ional■), 124

p. -- XXI pl. af. din text. (2417).
(Academia Român■, Studii ■i ?erce-

t■ri, LV).
*

D.I Siruni cerceteaz■ un manuslcrjs
turcesc-privitor la ceremoniile ■i
recep■iile obi■nuite la Poart■ între

1608-1782, aflat în biblioteca In-

stitutului de istorie universal■ pe
care la autorii europeni cât ■i turci

(p. 5-8), arat■ cuma f■cut tran-

scrierea ■i ce parte din manuscris
studiaz■, adic■ aceea privitoare la

Domnii români. Urmeaz■ traducerea
tixtului.respectiv.(p. 11-31) -cu

privire la recep■ia voevodului valah,
înmânarea steagului, plecarea voe-

vodului, avaeturile (darurile) lor în

diferite împrejur■ri ■i c■tre mai.

to■i curtenii otomani, ceremoniac■f-

t■nirii ■i cheltuielile de domn. Se

adaug■ o pagin■ pentru numirea pa-
triarhului armean (p. 31) Textul e

înso■it de nu mai pu■in de 190

note (p. 33-92), cu multe l■muriri

de cuvinte, titluri, date, informa■ii
de tot felul ■i bogat■ bibliografie,
mai ales turceasc■, a■a de greu ac-

cesibil■ nou■. D-l Siruni-citeaz■

multe lucr■ri personale înc■ în ma-

nuscris, care ar trebui neap■rat ti-

p■rite. }

Se d■ apoi transcrierea textului

turcesc în alfabit latin (p. 903-106).

b

Cred c■ în loc de alfabetul româ-

nesc era de preferat s■ se adopte
cel turcesc de azi, c■ci tot a tre-

buit s■ se adopte. grafii care nu

au corespondent exact în strisul no-

stru, ca: c, kk (ca cA din „Buch"
german.), g, 0, u. Un indice bogat
u■ureaz■ cercetarea (p. 107-117).
Pentru cei care pot urm■ri textul în

turce■te, se dau 5 plan■e (I-V),
în transcrierea d-lui Siruni

-
(din

lips■ de litere turce■ti la Bucure■ti).
Textul plan■elor înf■■i■eaz■

-
por-

trete, vederi ■i costume de cel mai
mare interes.

EA

Este un mare noroc pentru cer-

cet■rile noastre istorice c■ d. Siruni
s'a hot■rit s■ studieze ■i publice iz-

voarele turce■ti cu neb■nuite infor-

ma■ii. Sunt bucuros c■ a primiti
s■ fac■ ■i catalogul documentelor

turce■ti dela Arhivele Statului "(din
care a ■i publicat unele) în care,

cum ■i observ■ (p. 8), g■se■te ■tiri
deosebite, deseori folosite ■i în cu-

prinsul lucr■rii. Str■duin■a mea de

pân■ acumnu -a izbutit s■ afle con-

cursul necesar tiparului celor dou■

volume, cu toate promisiunile avu-

te. Nu vom înceta îns■ pân■ când

nu vom da la iveal■, mai întâiu în

catalog ■i, apoi chiar într'o edi■ie
integral■, tot acest material _■urcesc.
Sunt sigur c■ va schimba sim■itor
cuno■tin■ele noastre istorice asupra

raporturilor româno-turce.

„Revista Arhivelor" 1941

Aurelian=Sacerzo■eanu

28

In anul 1939 d. Dan Simonescu

a publicat la Funda■ia Regele Ca-

vol I un volum de peste 300. pagine
sub titlul: Liferafura româneasc■ de

ceremonial Condica lui-Gheorachi, -

1762. D. Simonescu nu a reeditat
numai vechea Condic■ a lui Gheor-

gachi, care ast■zi este consultat■

43
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adeseori ca izvor de informa■ie jisto-
ric■, punând-o astfel la îndemâna

cercet■torilor, c■ci vechile edi■ii ale

lui Mihail

-
Kog■lniceanu au ajuns

foarte rare, ci a înso■it textul lui

Gheorghachi cu un erudit studiu,

bazat pe o bogat■ bibliografie ro-

mân■ ■i str■in■, în care este tra-

tat■ literatura de ceremonial la Bi-

zantini, Bulgari, Sârbi, Poloni, Ru■i
■i Români. Afar■ de operele de ce-

remonial propriu zis, autorul g■-
se■te elemente de ceremonial ■i în

literatura paranetic■, în cronici ■i
hronografe ■i în opere cu caracter

informativ, geografic ■i istoric. Iar

în analiza Condicei lui Gheorgachi,
dup■ ce autorul se ocup■ pe larg
de ceremonialul politic ■i bisericesc,

trece la izvoarele, limba ■i autorul

Condicei, f■r■ îns■ a izbuti s■-l

identifice, Intr'un ultim capitol este

ar■tat■ circula■ia ce a avut Condica

în manuscris, întrebuin■area ei drept
cod oficial al ceremoniilor, moder-

niz■rile aduse de M. Kog■lniceanu
în edi■iile sale, etc.

Opera d-lui Simonescu a avut o

foarte bun■ primire atât în ■ar■,
cât ■i în str■in■tate ■i va fi un

foarte util îndreptar pentru to■i acei

ce se intereseaz■ de vechiul cere-

monial în literatura român■.

Doi ani dup■ apari■ia operii d-lui

Simonescu, d. H. Dj. Siruni a pu-
blicat în seria Academiei Române
Studii ■t. cercet■ri, lucrarea: Dom-

nii români la Poarta otoman■, dup■

un manuscris turcesc con■inând note

■i însemn■ri despre ceremoniile ■i
recep■iunile din palatul împ■r■■esc
din Stambul între anii 1608-1782.

Manuscrisul turcesc, din care d.

Siruni a extras însemn■rile de ce-

remonial, este o colec■ie de note
adunate de diferite persoane, la

diferite epoci, ■i se afl■ ast■zi în

Biblioteca Institutului de Istoria U-

niversal■ din Bucure■ti. D. Siruni

public■ textul atât în original, cât

■i în traducere român■ ■i îl înso-

■e■te cu bogate ■i interesante ad-

not■ri, precum ■i cu mai multe

plan■e afar■ din text. Cele mai mul-

te din însemn■rile de ceremonial
pe care le public■ autorul se re-

fer■ la voevozi români ■i anume:

cumerau primi■i la Divanul Imp■r■-
tesc, cum li se înmâna steagul, cum

se f■cea plecarea lor în ■ar■, ce

daruri d■deau cu prilejul sosirei
la audien■■ împ■r■teasc■

-
■i

-
îm-

br■c■rii cu -cuc■, ce avaeturi di-
stribuiau ciau■ilor, etc.

Atât textul turcesc de ceremonial,

cât ■i introducerea ■i adnot■rile
a-lui Siruni, bazate de cele mai
multe ori pe rela■iunile c■l■torilor
str■ini ■i pe informa■iile-istori»
cilor turci, utiliza■i-în-original,
c■ci d. Siruni este unul din pu-

■inii cercet■tori din ■ar■, care cu-

noa■te bine limba turc■, completeaz■

în mod fericit Condica lui Gheor-

gachi ■i studiul d-lui Simonescu.

„Revista Funda■iilor Regale"
Mai 1942.

$

Nestor. Camarians
88

D. H. Dj. Siruni, unul dintre cei
mai harnici cercet■tori armeni, în

leg■tur■ cu trecutul neamului româ-

"nesc, a f■cut s■ apar■ în colec■ia de

Studii ■i Cercet■ri a Academiei Ro-

mâne, un foaste interesant volum,
tratând despre Domnii Români la

Poarta otoman■. i

Volumul d-lui Siruni, ne arat■
dup■ un document turcesc pe care

d-sa îl reproduce ■i îl traduce, ca-

re era ceremonialul pentru recep-
■iunile ce.se d■deau la Palatul Im-

p■r■tesc din Stambul, între 1629-
1782,

„Ae■iunea" 27 il 1942,
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1. Armeanc■ din Kars

2.

3.

4.

B „ Nukhi
A „_ Siria

» „ Irak

U. ARMENIA IN DIFERITE SECOLE

©

»

a

p

pi

a

o

p=
Armenia istoric■

Pozi■ia platoului armenescîn raport cu ■■rile vecine.

Provinciile Armeniei Mari

Harta regiunei Araratului

Citadela armeneasc■

Armenia ■i ■■rile vecine dup■ izvoarele asiriene

Armenia ■i ■■rile vecine dup■ Herodot
. Migra■iunile Armenilor
, Armenia în epoca roman■.

10. Regatele Pontului ■i Armeniei în timpul r■zroaie-

lor contra Romei.

14;
12.

Imperiul arab

Regatele armene din sec. X

13. Imperiul din Niceea

14. Harta Ciliciei

HI. VEDERLI DIN ARMENIA

10,

14

12.

13, Pe râul Eufrat

14, i

©

»

u

o

op
o

p

= Van

Van

Baghe■

Baiazid

Erivan

Valea din Tortum

Babert

. Karin

Stâncile din Gavarzin.
Pe râul Eraskh
Kars

Alexandropol

Goris
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15, Djak Kar

16. Artanutch

IV. VEDERI DIN CILICIA

Tarson.

Lambron

Cascadele din Cydnos
O grot■ în Cilicia.

Misis

Podul din Misis
. Anamus

Cet■■ile maritime din Korikos.

. Adana, Râul Djihan ■i Taurus

10. Sis

11. Cetatea din Alai 3
12. Adalia \
13. Ana■a
14. Anarzaba
15. Aias

16. Celenderis

p

pe
p

în

so

to

V. TIPARE DE ANAFURA

(lucrate de Preotul Ghevont Papazian).

VI. ARMENII IN POLONIA

1. Catedrala armean■ din Lemberg
2. Interiorul Catedralei

3. Portalul principal al Catedralei
4. Portal din sec. XV-XVI
5. Catedrala (interior) |

6, Catedrala (interior) |

7. Mosaicile cupoalei centrale (Prof. Mehoffer)
8. Pictur■ mural■ (Henryk Rosen)
9. Inmormântarea Sfântului Odillon (pictur■ mural■)»

10. Bun■ Vestire (pictur■ mural■)
11, Pictur■ mural■ (Henryk Rosen)
12. Pictur■ mural■ (Henryk Rosen)
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13. Dintr'o evanghelie din anul 1198

14. » D » » »

15. » » » » »

16- » » mw » w

"VI. VEDERI DIN ANI

1. Ani, vechea capital■ a Armeniei,-vedere general■
3

2. Ani, - intrarea principal■
W 3. Una din por■ile din Ani

4. Catedrala din Ani
5. Interiorul catedralei din Ani

6. Turnul din Ani

7. Vederea interioar■ a marelui Turn

8. Biblioteca din Ani

£
$

"VIII. PIETRE FUNERARE
Ee 1, Piatr■ de mormânt din sec. XVI

3
*

£ a » » a cra »

tecce cia 4 din Lemberg
4. » w » a »

IX. COVOARE ARMENE■TI
1. Covor armenesc „dragon" (sec. XIII)

„palmette" (sec. XVI)
„pas■re* *

„Kazak" (sec. XIX)
„Karabagh" (sec. XX)
„bestard" (sec. XVII)

gt (sec. XVIII)

&

9

e

a

op
■i

a

o

©

ale

na

PR

Tara-o

"X. MINIATURI DINTR'UN TALISMAN DIN

SEC. XVIII

XI. COPERTE DE CARTI
1. Copert■ de argint lucrat■ în 1671 la Cesarea

î 2. R in „_ în sec. XIV
|

$, Coperta Bibliei armene tip■rit■ în 1616 la Amster-
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4. Coperta unei evanghelii din anul 1198 (Lemberg)
Bea 8

ci

se ■ir ca

>
a a

XII. MINIATURA ARMEANA

1. Evanghelie din anul 1193 (în Biblioteca Mechita-

ri■tilor din Vene■ia).
2. Evanghelie din anul 1193 (în Biblioteca Mechita-

ri■tilor din Vene■ia).
3. Evanghelie din anul 1193 (ornamente marginale)
4. Evanghelie din anul 1214 (în Biblioteca Mechita-

ri■tilor din Vene■ia).
5. Evanghelie din anul 1230 (la Mechitari■ti)
6. P a „

1248 Pi

7. " d „1307 »

8. » m „1831 ■

9. p, a ui
11931 ■

10.
■i 4 „..1331 (ornamente marginale)

11. P „ sec. XVIII (în catedrala armean■

din Lemberg).
12. Evanghelie din sec. XVIII (în catedrala armean■

din Lemberg).
13. Evanghelie din sec. XVIII (în catedrala armean■

din Lemberg).
14. Evanghelie din sec. XVIII (în catedrala armean■

din Lemberg).

XIII. MINIATURI

XIV. ARGINTARIE ARMEANA

1. Oglind■ cu mâner

2. Dos de oglind■

3. Dos de oglind■

4, Oglind■ cu mâner

5. Cutie de tabac ■i de opiun
6. Cutie pentru ace

7. Cutie de mireas■

8. Zaharni■■

9. Linguri
10. Capac din Constantinopol(stil Ludovic XVI)
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_XV. GRAVORI ■I DESENATORI ARMENI

Edgar ■ahin: Cas■ în construc■ie
Edgar ■ahin: Conell

. Edgar ■ahin: Bois de Boulogne

. Edgar ■ahin: Acroba■ii
. Edgar ■ahin: Masa de s■raci
. Edgar ■ahin: Ayi■e
. Edgar ■ahin: Louise France **

. Edgar ■ahin: ■■omer

. Edgar ■ahin: Cer■etorii din curtea bisericii
10. Edgar ■ahin: Nina
12. Tigran Polad : Omul ■i p■durarul
13. Tigran Polad: Pisica, b■trâna ■i ■oarecele

©

o

a

o

oi

a

Q

m

-

XVI. BISERICILE ARMENE DIN ROMANIA

1. Biserica din Bucure■ti
2 » „.Roman

3 v „_ IA■I
4. » „.B■l■i
5. fi „.. Hânce■ti
6

w „
Hotin

7
■ „ Zamca

8 S „-Zamca

XVII. PICTORI ARMENI

1. M. Sarian: Erevan

annaaisa Munte

3. H. Pu■man: Kurdistan

4. * Fata ■eikhului
5. S Khaceaturian: Refugiatele

XVIII, SCULPTORI ARMENI

1. H. Gurdjian: Iisus în agonie
S im a Tolstoi

3. ,
■i D.na F.

ia » Miluire

5. H. Papazian: Adoratorii soarelui
t. , a Lupta pentru via■■

7. A. Marukian: Khaciatur Abovian
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XIX. ACTORLI ARMENI

. B. Atamian în „Regele Lear".

tote v în „Hamlet"
$., m în „Kean"
4.

■, $
în „Uriel Acosta"

5. H. Zarifian în „Othello"
6. A. Chhakhatouni în „Kean"
7. M. Manuelian în „Nora"
$..., i

în „Clopotul scufundat"

La alc■tuirea acestui Anuar au colaborat cu tradugeri d-l K, Ha■—l
ha■ian ■i d-rele S. Avedikian, E. Beiazgian ■i M. Bogdan.
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