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До този момент – края на
м.декември 2015-та 25 държави
признаха и осъдиха чрез парла-
ментите си като престъпление
срещу човечеството арменския
геноцид. Тези държави са:
Франция, Русия, Гърция, Ки-
пър, Канада, Ливан, Белгия,
Уругвай, Аржентина, Австрия,
Германия, Швеция, Уелс, Хо-
ландия, Словакия, Литва, Вене-
цуела, Полша, Чили, Бразилия,
Боливия, Шотландия, Швейца-
рия, Ватикана, Армения. Ита-
лия, САЩ, България избягват
употребата на термина заради
значението на Турция като те-
хен съюзник. В САЩ 42 от 50-те
щата са признали официално

25 ДЪРЖАВИ В СВЕТА ПРИЗНАВАТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД

арменския геноцид. Арменският
геноцид официално е признат и
от: Европейския парламент,
Подкомисията на ООН по пра-
вата на човека, Комисията по
външни отношения на Камарата

на представителите на САЩ, от
Комисията по външни отноше-
ния на Конгреса на САЩ, от ре-
гионите: в Австралия – щатите
Южна Австралия и Нов Южен
Уелс, в Бразилия – Сеара и Сао
Пауло, във Великобритания –
Северна Ирландия, в Италия –
много общини гласуват призна-
ването на геноцида, в Испания –
Страната на баските и Каталу-
ния, в Канада – Онтарио и Кве-
бек. Геноцидът е признат и в
Крим. Доскоро отричането на
Геноцида бе криминализирано
само в две държави (Швейцария
и Словакия), а сега това е факт
вече в още две държави (Гърция
и Кипър).

На 23 април
в Ереван бяха
канонизирани жертвите на
арменския геноцид, които са ми-
лион и половина. На канониза-
цията, явяваща се част от
отбелязването на 100-годишни-
ната от арменския геноцид, при-
състваха държавни глави,

патриарсите на арменските
апостолически църкви в Кили-
кия, Йерусалим и Истанбул,
висши духовници от 32 по-
местни православни църкви от
целия свят. Българската пра-
вославна църква беше

представeна на
тържествата

от Русенски митрополит Наум и
протойерей Василий Сарян, со-
фийски православен свещеник
от арменски произход. Точно в
19:15 ч. местно време камбаните
на всички църкви в Ереван уда-
риха в памет на жертвите, стана-
ли мъченици в защита на вярата.
В същия час биха и камбаните
на арменските и римокатоли-
ческите църкви в България в
знак на съпричастност. На 24
април в центъра на града се про-
веде и традиционното мирно
шествие в памет на жертвите.
Архиерейският събор на
Арменската църква определи
паметта на мъчениците да се
отбелязва на 24 април, който
съвпада с Деня на жертвите на
геноцида на арменците в
Османска Турция през 1915 г.
Още през миналата година
арменските епископи приеха бо-
гослужебния чин за ежегодното
им поменаване, който включва
сборник с църковни химни (ша-
ракани) и входни песнопения
(жамамут). Това е първата кано-
низация, извършвана от
Арменската църква за последни-
те пет века.

КАНОНИЗАЦИЯ НА ЗАГИНАЛИТЕ

Авторът на иконата „Светите Мъченици” е талантливия художник
Тигран Барханаджян. С благословията на Негово Светейшество той е пока-
нен през 2010 г. в Първопрестолния Свети Ечмиадзин. Вече пет години той
дава своя принос към Арменската църква, създавайки нови икони и картини,
както и висококачествено копира старите икони.

Иконата „Св. Мъченици” ще се съхранява в Първопрестолния Св. Ечмиа-
дзин. В момента тя е изложена в Музея на Първопрестолния храм „Св. Ечмиа-
дзин”. Всички посетители се впечатляват от нея и твърдят, че тя „излива
светлина” и насърчава, излъчвайки щедро и мъдро много спокойствие и духо-
вен мир – съвършенство, характерно за светиите.

Изтреблението на арменците
в Османската империя през
1915-1922 г. е идентифицирано с
категорични исторически факти
и автентични документи.

Според хуманните традиции
на българския народ и с поетите
по ратификацията на доку-
ментите на ООН задължения
България разграничава истори-
ческото наследство на Османс-
ката империя и наследството на
република Турция и при-
ветствува диалог между Турция
и Армения за окончателен анга-
жимент към историческата
истина.

Народно събрание на осно-
вание чл. 86, ал. 1 от Конститу-
цията на Република България

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ – 24.04.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ МАСОВОТО ИЗТРЕБЛЕНИЕ НАД
АРМЕНЦИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 1915-1922 ГОДИНА

РЕШИ :
1. Признава масовото

изтребление над арменците в

Османската империя и обявява
24 април за ден на възпомина-
ние на неговите жертви.

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН –
ГОСПОДИН БАН КИМУН,
НЮЙОРК – САЩ,
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ)

УВАЖАЕМИГОСПОДИНБАНКИМУН,
Изразявайки своето уважение към Вас и към Вашата ползотворна

и отговорна работа за съхраняване на световния мир, както и за
осветляване на недостатъчно ясни и за младото поколение, а също и
за част от държавите значими в исторически план събития, Сдруже-
ние Литературно Общество – Варна (СЛОВ) Ви призовава като Гене-
рален секретар на ООН да внесете за обсъждане и приемане в
Общото събрание на ООН на Резолюция за обявяване на 24 април за
Световен ден на жертвите на Геноцид.

Това наше предложение идва и е следствие на системно проявява-
щи се симптоми и действия на различни места в света, определяни
като геноцид: в Османската империя (с наследник Р Турция) в края
на ХІХ век, както и през 1915-1922 г., в Германия и в Европа (заради
жертвите на Холокоста – 1939-1945 г.), в Камбоджа – (заради жерт-
вите на режим на Пол Пот и Йенг Сари), в Сомалия (в началото на
90-те години на ХХ век), в Руанда (заради жертвите в гражданската
война), както и редица други подобни прояви през последните годи-
ни в БлизкияИзток, Африка, Азия.

Точно тази формулировка – Световен ден на жертвите на Геноцид,
е необходима във връзка с определянето на това деяние като
престъпление срещу човечеството и неговото категорично осъждане.

В първите години на 3-тото хилядолетие 24 април е обявен за
Международен ден в памет на жертвите на Арменския геноцид и се
отбелязва като такъв от 1989-та насам, но формулировката: Свето-
вен ден на жертвите на Геноцид, е не само изчерпателна, но и на-
пълно подхождаща на ранга и възможностите на ООН.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Информация с подкрепящи предложението факти;
2. Подкрепящи обявяването на 24 април за Световен ден на жерт-

вите на Геноцид организации и лица (имена, подписи).
08.12.2015 г. Председател на СЛОВ:
гр. Варна (Станислав Пенев)

За първи път във Великобри-
тания се проведе Вселенска
служба, посветена на жертвите на
арменския геноцид. Това уни-
кално събитие, организирано от
декана на Уестмистърското
абатство д-р Джон Хол с помощта
на арменския посланик д-р
Армен Саркисян в известната и
знакова за Англия катедрала,
събра видни общественици,
дипломати, епископи и прелати
на Английската католическа и
провославните църкви, арменци,
живеещи в Обединеното кралс-
тво, както и представители на
арменските общности по света.
Почетни гости бяха президентът
на Р Армения Серж Саркисян,
принц Чарлз, Негово Светей-

ЛОНДОН – УНИКАЛНО СЪБИТИЕ

шество Карекин ІІ – католикос на
всички арменци, епископът на
Лондон и пастор на кралското се-
мейство, представител на архие-
пископа на Кентърбъри, негово
преосвещенство лорд Ричард
Чартрес, баронеса Карелайн Кокс,
кмета на Уестмистър. В пре-
пълнената катедрала церемония-
та започна се църковна
композиция на Йохан Себастиан
Бах на орган, последвана от ли-
тургия на арменски език.

Деканът на Уестмистърското
абатство, откривайки церемония-
та, се позова на библейската
притча за братята Каин и Авел:
„Когато Каин убива брат си Авел,
Господ го пита: „Къде е брат ти

Десетте камбани на Уестмистърското Абатство бият в памет на
невинните жертви от Геноцида над арменците от 1915 г.: камбаните
бияттревожно, звънът им е в чест на канонизирането на мъчениците.
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Авел?”. Каин отго-
варя: „Не знам, аз не съм му па-
зач.” Тогава Господ отвръща:
„Какво си сторил – чуй, кръвта на
брат ти крещи изпод земята?” Д-р
Джон Хол очерта паралел между
тази притча и случилото се преди
100 години с арменците – не-
винни жертви, жертви на

престъпници, чиито сърца са би-
ли пълни с омраза. Той прочете
молитва и завърши с думите: „Та-
зи вечер сме тук, за да почетем
паметтананевиннижертви-
арменци от преди 100
години. Да се молим с
копнеж за мир, помире-
ние и уважение между
народите. И сега – 100
години по късно, кръвта
на невинните жертви на
геноцида крещи изпод
земята като ехо, чува се
като грохот.”

След Евреи 4: 14-16,
прочетен от препо-
добния проф. Върнър
Уайт и Св. Марк 10: 35-
45, прочетен от негово
преосвещенство
епископ Ховаким Ману-
кян – служещ в арменс-
ката църква във
Великобритания и
Ирландия, последва сло-
вото на Негово
Преосвещенство Ричард
Чартрес: „Днес почита-
ме паметта на мъчени-
ците от голямата
катастрофа през 1915 г.
в присъствието на
техните потомци. Кога-
то А.Хитлер е искал да
защити жестоката си
кауза е казал: „Кой днес
помни арменците?” и се е надя-
вал, че престъпленията се забра-
вят. Да се забравят мъчениците е
предателство. Тази служба днес в
присъствието на президента на
Армения е поредния принос към
многогодишните усилия за
признаване на мъченията на
арменските мъченици (жертви).
Това е вик на признание и утеха.
Не можем да променим минало-
то, но сме отговорни за това как
да го помним. А да помним е
дълг!” Епископът продължи с
интересен исторически факт:
„През 1269 г. когато Уестмистърс-
кото Абатство е било осветено,
цар на Армения става Лео ІІ и е

бил в добри отношения с краля
на Англия. Приносът на
експертите в арменската архи-
тектура в строенето на замъци е
безспорен, какъвто е и във
военното инженерство, а това е
видимо тук. Присъствието на Не-
гово Височество – Принца на

Уелс заедно с нашите изтъкнати
гости от Армения е обещаващо за
възстановяване и задълбочаване
на нашите древни връзки чрез

освещаването на паметта на мъ-
чениците и е посветено на кауза-
та за международен мир и
хармония. Тази вечер ние поздра-
вяваме усилията на Арменската
църква и на самите арменци да
узаконят спра-
ведливо призна-
ние на мъченията
от миналото.

Всеки, който
отдава почит на
арменската исто-
риая е благодарен
на куража на хора
като Хрант Динк,
чийто траур бе ка-
то наводнение от

спомени.
Тази древна

нация, заселила се в земите на
Анадолското плато за хилядоле-
тие е демонстрирала изключи-
телна находчивост да поддържа
арменската култура и
идентичност, независимо от на-
паденията и заплахите на завое-
ватели – цели империи.

На нашето тържестве-
но честване и отпразну-
ване за светите
мъченици, на тези, които
са загинали невинни през
1915-та, аз вярвам силно,
че арменците се
подготвят за велики
бъдни арменски векове.”
Епископ Чартлес не про-
пуска да отбележи и
личната трагедия на
композитора Гомитас,
чиято колекция от
композиции са негов
принос в музиката за
орган, а неговата поезия
призовава не само да
помним, но и да гледаме
към светлината. Завърши
с пожеланието: „Нека ду-
шите на светите мъчени-
ци почиват в мир и се
издигнат в слава.”

Молитви бяха проче-
тени и от преподобния Кристо-
фър Шолц, Джон Уттингейл –
член на Парламента и награден от
Кралицата с орден на британска-

та империя, секретар на
културата, медиите и
спорта, Шаке М.Чи-
лингирян – потомка на
оцеляла от Килчекия,
Елен Адамян – роднина
на оцеляли от Муш и
Сасун, Негово Висо-
чество д-р Армен
Саркисян – посланик
на Армения (бивш ми-
нистър-председател
1996-1997), внук на
оцелели от Ерзерум и
Алашкерт.

Последва реч на Ка-
рекин ІІ, в която отбе-
ляза: „Дълбок духовен
конфорт за нас е, че
чрез тази колективна
молитва и служба в
Уестмистърското
абатство, почитаме па-
метта на нашите заги-
нали предшественици
и се молим за освеща-
ване и канонизиране на
мъчениците, молим се
и за мир и запазване и
защита на хуманността.

С благословията на
Господ нека добрата

връзка и съвместна работа между
нашите две страни и народи да се
засилят и да бъде плодородна.

В настъпилото след службата
оживление и звъна на камбаните,
хората се поздравяваха и общува-

ха с високите духовни и
представителни лица, както
и с гостите от различни
страни.

В осветената катедрала и
навън се носеше ко-
лективната молитва за
признание, за пробуждане.

ТАКУХИМИНАСЯН –
постоянен кореспондент на
в. „Литература иОбщество”

в Лондон

ЛОНДОН – УНИКАЛНО СЪБИТИЕ ПАМЕТНИЦИ ЗА ГЕНОЦИДА
НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД

По неокончателни данни досега 42 държави в света са издигнали
230 паметници в памет на загиналите при Геноцида на арменския
народ. Между тях са:
Сирия – 30 паметника, в Дер зор – един, издигнат 1991 г.;
Иран – 9 , в Есфахан – един, през 1975 г.;
Ливан – 7, в Бикфая – един, през 1965 г.;
Русия – 21, в Твер – един, през 2013 г.;
Индия, в Калкута – един, през 1965 г.;
Грузия, в Тбилиси – един, през 2014 г.;
Франция – 42, в Лион – един, през 2006 г.;
Уругвай – 3, в Монтевидео – един, през 1975 г.;
САЩ – 25, в Монтебело – един, през 1965 г., в Лас Вегас – един,
през 2015 г.;
Канада – 9, в Монреал – един, през 1998 г.;
Аржентина – 5, в Буенос Айрес – един, през 1990 г.
Един от последните паметници е мемориалът, изграден в Лас Ве-
гас от Арменско-Американския съюз.
За 100-годишнината от Геноцида броят на паметниците се увели-
чава.

Антраник Шакариян е рабо-
тил дълго години във флотски
арсенал (завод край варненското
езеро). Там той се оформя като
добър специалист в няколко про-
фесии – стругар, шлосер, шофьор
на товарен автомобил. В този за-
вод А. Шакариян работи в брига-
да за докови ремонти в
най-отговорната дейност – винт
рулева група. Ползвал се с голям
авторитет: стремял се да автома-
тизира всяко ръчно производство
и го приемали като успешен ра-
ционализатор.

Едно от най-важните му ка-
чества и тогава, и днес е
предприемчивостта. През 1999 г.
се снабдява с един малък автобус
тип „Чавдар” (като днешните
микробуси) и с него кръстосва
целия град, а жена му е
кондуктор. Находчивостта и
далновидността му помагат да
осигури на кредит автобуси
„Икарус”, както и да построи ра-

ЛЕВОН ОВАНЕЗОВ

ОТ РАБОТНИК ДО… БИЗНЕСМЕН

ботилница за ремонт на пре-
возните средства под Аспарухов
мост. Изучавайки опита на голе-
мите фирми за превоз в другите
страни започва да увеличава
транспортния парк и достига
днешното ниво на водеща транс-
портна фирма, осигуряваща ра-
бота на 1200 човека. Гражданите
на Варна предпочитат да използ-
ват превозните средства на
фирма „Транстриумф Холдинг
АД” – градски автобуси, автобуси
за туристически превоз, таксита.

Антраник Шакариян днес е не
само добър бизнесмен, но и бла-
годетел – много са неговите дела
като спонсор и за арменската
общност, и за гражданите на
Варна. Ползва се с голям автори-
тет и в момента е както Председа-
тел на Епархийския съвет на
ААПЦ в България, така и
общински съветник във Варна
(избран на местните избори на
25.10.2015 г.).

В Ечмиадзин, Армения

От стр. 1
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– Уважаеми господин Арутюн
Овсепян, САБ е сравнително
нова организация, но вече има
своите значими изяви… Вие,
като председател на САБ, опре-
делете, моля, основните цели и
задачи посочете конкретните,
извършени от САБ дейности до
този момент.

– Преди всичко бих искал да
благодаря на Вашия вестник и
лично на Вас за приятелските
отношения към нашия народ и
по-специално към нашата орга-
низация. За нас е удоволствие и
чест, че Вие сте почетен член на
нашия Съюз.

Основните цели на САБ са
обединяването на арменците в
България около общонацио-
нални каузи, чрез различни ме-
роприятия запазването на
арменското самосъзнание на
арменците, популяризирането
на арменската култура сред
българското общество и не на
последно място подсилването
на българо-арменските братски
отношения.

До момента ние сме работили
и продължаваме да работим по
няколко насоки, които са слу-
жили за нашите цели.

Сред нещата, които сме
направили, бих отделил издига-
нето на паметници в различни
места на страната. Поставили

сме Хачкар (каменен кръст) па-
метници в град Варна, близо до
Общината, в памет на жертвите
от Арменския геноцид, в град
Батак, в памет на жертвите от
Баташкото клане, което е било
част от Геноцида над българския
народ от страна на Османската
Турция, в град Генерал Тошево,
в знак на благодарност към
българския народ, който в най-
тежките години за арменския
народ по време на Геноцида,
отвори домовете си и подслони
нашите предци.

За нас бе сбъдната мечта
издигането на паметника на Ге-
нерал Андраник Озанян в пло-
щада на квартал „Галата”
(Варна), който носи името на ве-
ликия арменец. Той е герой не
само на арменците, а и на
българския народ. Личността -
Генерал Андраник принадлежи
както на арменския народ, така
и на българския народ.

Сред нещата, които сме
направили, най-значимото за
нас е придобиването на къщата,
която е построил и е живял в
нея Генерала. Беше тежка битка.
Но с Божия помощ успяхме да
спасим единствената къща на
света, която е принадлежала на
Генерал Андраник и до днес
стои. Всички други са били уни-

На стр. 4

„ТРЯБВА ДА РАЗЛИЧАВАМЕ
ПОЛИТИКАТА ОТ НАРОДНОТО
МИСЛЕНЕ, ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ”
(разговор с Арутюн Овсепян – председател

на Съюз на арменците в България)

– Уважаеми Г-н Узунян, повече
от 10 години вече сте почетен
консул на Р Армения в град
Пловдив и успявате не само да
провеждате линията на обедине-
ние на арменците и на развиване
на взаимоотношенията между
двата народа – арменския и
българския, но и да реализирате
нови насоки и универсални идеи.
Какво е характерното днес във
взаимоотношенията между
българи и арменци и как се
постигат целите на едно единно и
едновременно с това специфично
с идентичностите си общество.

– Връзките между нашите два
народа датират от дълбока
древност, историческите ни съдби
са белязани от идентични со-
циално-икономически проблеми
и не на последно място важна ро-
ля за взаимоотношенията ни има
принадлежността ни към
християнската религия.

Това, че нашите държави са
стояли на кръстопът между ня-
колко мощни нехристиянски
империи е било причина за мно-
жество нашествия, а народите ни
са се научили да бранят своята
идентичност чрез вярата в своя
християнски Бог и чрез
ревностно съхранение на
културните си ценности, най-вече
посредством църквата.

В днешния динамичен високо-
технологичен живот тази връзка с
духовността бе променена и ние

се наложи да намерим нови
съвременни начини за запазване
традициите, езика и обичаите си.
Единството помежду ни със за-
пазване на специфичните ни
идентичности се съхраняват чрез
взаимно уважение и опознаване.

Ето в това опознаване сме
концентрирали силите си.

Голяма роля за изпълнение на
тази цел изигра участието на
арменската общност в крупните
градски фестивали и културни
събития. Аз и мои приятели енту-
сиасти, въпреки неразбиране-
то,което срещнахме в част
общността си, се включихме във
фестивалите на ул. „Отец Паи-
сий”, Пловдив чете, НОЩ на му-
зеите и галериите, за първи път

„МОЯТ ГЕРОИЧЕН И ИЗСТРАДАЛ НАРОД СЕ СЛАВИ СЪС СВОЯТА УПОРИТОСТ
И СЪС СВОЯТА БОЛЕЗНЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМИСТИНАТА”

(разговор с Ехиазар Узунян – почетен консул на Р Армения в град Пловдив)

отворихме църквата и църковния
си музей за посещение на широк
кръг от хора.

С фото изложбата „Армения –
древна и съвременна” посетихме
12 града в България като лекция-
та, с която представяхме фотосите
предизвикаха възторг и одобре-
ние.

Фотосите, които показахме са
дело на българските фотографи
Милко Илиев и Христо Ди-
митров.

С част от тези фотографии, Хр.
Димитров участва в междунаро-
ден конкурс в Пекин, състезавай-
ки се с 66000 презентации и
спечели златна купа в раздел
„Археология”, което е безспорен
успех за него и за нас арменците.
Христо беше един вид посланик
на Армения в далечен Пекин чрез
своето изкуство.

Това е моят начин да събудя
националната гордост на
арменците и заедно с това интере-
са на българите към древна Арме-
ния.

– Изпитанията на времето се
оказаха изключително силни и
драматични за арменския народ и
вече 100 години милион и поло-
вина светци – жертвите на Гено-
цида (канонизираните през м.
април 2015-та), вълнуват съзна-
нието на милиарди хора по света.
Нещо повече – тези изпитания се
превръщат в свещен жертвеник
на човечеството с цел да се опази
бъдещето от подобни ексцесии. В
основата на арменската кауза за
признаване на Геноцида стои не
само прословутата арменска упо-
ритост, но и много други качества
– кои са те?

– Прав сте, моят героичен и
изстрадал народ се слави със
своята упоритост, но заедно с това
сме известни и със своята бо-
лезнена чувствителност към
истината и справедливостта.

От дълбока древност по земите
известни с наименованието
Арменското плато са живели де-
дите ни. Строили са градове, кре-
пости, църкви и манастири, които
преди сто години една самовлю-
бена клика, управляваща загнива-
щата Османска империя,
унищожава.

Ние не можем да простим
разрушението на архитектурни
шедьоври, изгарянето на хиляди
томове безценни книги, ограбва-
нето на ювелирни уникати, изби-
ването на 1,500000 невинни хора
по най-зловещ начин и разпръск-
ването на шепата оцелели по це-
лия свят .

След 100 години цивилизова-
ният свят разбра болката ни,
разсекретиха се архивите на

Германия и Ватикана, папа
Франциск назова случилото се
през 1915 г. с истинското му име
Геноцид, десетки политици, пра-
вителства и организации ни
подкрепиха в усилията ни да
осветлим това зло, с цел то никога
да не се повтаря.

Благодарни сме на всички оне-
зи, които бяха заедно с нас когато
обявихме светостта на своите
жертви.

Борбата, за приемането и
заклеймяването на Геноцида над
арменския народ, за нас е част от
едно триединство – арменец,
християнин и потомък на
арменците преди 1915 г.

Това е борба за историческа
справедливост, нищо повече.

Нашият народ не живее с же-
лание за отмъщение или злоба
към никой народ или държава, в
борбата си не използва агресия.
Ако си спомняте преди 10 години
правителството на Р Армения
направи първите крачки за въ-
зобновяване междудържавните
отношения с Р Турция. Тези
стъпки бяха запомнени с израза
„Футболна дипломация…”, но тя
срещна злонамереност и тази го-
дина договореностите и разгово-
рите бяха закрити заради
недобронамереност от страна на
Турция .

– Българският народ и арменс-
кият народ по отношение на
историческото си минало имат
донякъде близка историческа
съдба като в един момент най-
важно от тях се оказва припозна-
ването т.е. близостта в страдание-
то и чувството за
съпричастност… Как арменците
днес се отнасят към хуманното и
добронамерено гостоприемство
на българите от преди 100 години,
което ги спасява от нови
трудности и стои в основата на
цял век приобщаване, сближаване
и адаптация?

– Дедите ни никога не забрави-
ха жеста на гостоприемство и бе-
зусловна подкрепа, която им
оказват царя, правителството и
народа на България.

С това уважение и благо-
дарност сме откърмени и ние
техните потомци, които израства-
ме на тази земя като достойни за
уважение граждани. Стотици са
арменците изобретатели, творци
и научни дейци, които прославят
името на своята родина България,
без да загърбят любовта си към
Отечеството си Армения.

Арменският народ като цяло –
Армения, Независим Арцах и
Диаспората почитат и благосла-
вят талантливия поет и чувстви-
телен сърцевед Яворов.
Навсякъде по света ние строим
паметници в знак на благодарност
за написването на неговата поема
„Арменци”, а в Ереван има учили-
ще на негово име.

– Какво направихте през
последните двадесет и няколко
години за укрепване на арменска-
та общност в град Пловдив, както
и за навлизането на арменците
още по-активно в обществено-
политическия, стопански и култу-
рен живот, както и за изявите им

в гражданското общество?
– Повечето от живеещите в Р

България арменци са потомци на
изгнанниците от началото на ми-
налия век, хора които със своите
знания и способности са заели
важно място в икономиката на
държавата, донесли са с познания
за търговия и организация на
различни производства и занаяти.
Известни са имената на лекари,
фармацевти, учени, тютюневи
магнати, килимопроизводители,
политици (само Пловдив е имал
двама кметове – арменци).

Сънародниците, с които осъ-
ществявам различни проекти
имат няколко важни характе-
ристики, които ни правят добър
екип.

Първо всеки от тях е успял в
своя живот и професионално
развитие.

Всички те са абсолютно безко-
ристни, всеотдайни и работят без
да жалят за времето, което отде-
лят.

Не бихме имали успехите, с
които много се гордея, ако между
нас не съществуваха безпре-
кословно доверие, откритост и
уважение.

Вече казах за няколко от
проектите, с които поставихме
ново начало (Нощ на музеите,
фестивалите и изложбите), а тази

година младежите от скаутската
организация направиха нещо
безпрецедентно, успяха да полу-
чат една алея в центъра на града,
където посадиха теменужки във
формата на НЕЗАБРАВКА
(символа на 100 години от Гено-
цида).

Откриването на този символ
бе уважено от множество
общински съветници, кметове и
общественици, представители на
другите етноси в града и гражда-
ни.

От възникването на идеята до
последния акорд се включиха
много ентусиасти, които бяха
равнопоставено информирани и
натоварвани с ангажименти.
Гордея се, че бях част от тази емо-
ция и изпитах удовлетворение от
успеха на каузата и екипната ра-
бота.

За обединението на нашата
общност се надявам да допринесе
и реализирането на един отдавна-
шен проект – създаването на
Арменски културно – информа-
ционен център.

Този център е вече факт. Той се
намира в сърцето на Пловдив,
квартал Капана и има много
амбициозна програма.

– Има ли арменската общност
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щожени през годините. Къща-
та на Ген. Андраник в квартал
„Галата” също предстоеше да
бъде съборена, за да се
построи на мястото многоета-
жен блок. Имаше изкарано
разрешително от кметството, с
копие от което разполагаме и
ние. След шестгодишна яростна
борба, успяхме да закупим тази
къща. В момента се извършват
подготвителни дейности за
реставрация, за да се превърне
къщата в Дом-музей на Генерал
Андраник. Както многократно
съм заявявал, тази къща вече
принадлежи на народа.

Освен тези дейности, ние
активно сме участвали в живота
както на арменската общност,
така и в обществения живот на
България. Ние сме неотлъчна
част от българското общество.
САБ е голям приятел на сиро-
питалища и старчески домове в
България. Преди няколко годи-
ни по инициативата на
САБ бе проведен фестивал
„От сърце, с усмивка”,
посветен на нашите малки
приятели от домовете,
както и старите хора, които
живеят в старчески домове.

Нашият Съюз активно се
бори за Арменския въпрос.
По-специално признаване-
то на Арменския геноцид
от Български държавни
институции, както и Кара-
бахския въпрос, който е
част от Арменския въпрос.

САБ има много близки
тесни отношения с Арменс-
ката апостолическа църква,
която е духовната майка на
нашия народ. С всички на-
ши възможности ние се
опитваме да помогнем на ду-
ховната дейност на нашата
Църква.

Нашите дейности са много и
не е възможно в рамките на това
интервю да се изброи всичко.

– Историческата памет на
арменците е изключително
силна и почти винаги направля-
ва техните постъпки… Тя е до-
казана – неотменима и
категорична. Но как народ с та-
кава трагична участ успява да се
възправи и да е днес толкова
напредничав, активен, прогре-
сивен, благороден и изключи-
телно справедлив: какво
направлява арменеца, коя е при-
чината за тази чисто арменска
устойчивост?

– Тайната се крие в самият
въпрос. „Историческа памет” –
ето, в него се крие тайната на
успеха на нашия народ. Както се
казва, който забравя миналото,
няма бъдеще.

Историческа памет, христи-
янска вяра и начин на живот и
благодарно сърце. Това са
основните неща, които са по-
могнали на нашия народ отново
да се издигне и да изгради своя
живот.

След Геноцида над нашия на-
род, нашите предци всичко са
започнало от нулата. Но само
след няколко години децата на
Геноцида се превърнаха в све-
товноизвестни специалисти в
професията си. Ние никога не
забравяме какво историческо

наследство сме получавали от
нашите бащи, оценяваме го, па-
зим го и развиваме това, което
сме наследили. Но не живеем
само с историческото. Създава-
ме нови блага, това, което
заедно с нашето наследство ще
предадем на нашите деца.

Огромно място за нашето
оцеляване има християнската
ни вяра. Ние, въпреки ударите
на живота, не се озверихме, не
се озлобихме към света, а със
съзнанието и вярата, че Бог е с
нас, продължихме да пазим ду-
ховното в нас. Това също ни по-
могна изключително много, за
да се развиваме и да изградим
живота ни.

Друго качество, което ни е
помогнало много е благо-
дарността. След Геноцида,

арменците се разпръснаха по
целия свят. Десетки страни
отвориха домовете си пред на-
шия народ. Дадоха ни подслон,
хляб и покрив. Нашият народ
никога не забравя тези добрини.
Държавите, които подслониха
нашия народ, нашите бащи
приеха като новата си родина и
започнаха с всички сили да ра-
ботят и творят за тези страни.
Не случайно навсякъде по-света
арменците не ги смятат за
малцинства. И тук в България
ние не се чувстваме като
малцинство, а пълноценна част
от българското общество. Това е
резултат от благодарното ни
сърце към всички онези, които
са ни обикнали и са ни помогна-
ли.

– Като човек, който идва от

Армения (мисля, че сте в Бълга-
рия от 15 години т.е. по от скоро
в сравнение с кореняците
арменци от диаспората или от
тези, на които предците са тук
заради Геноцида от преди точно
100 години), как възприемате
създаденото с времето българо-
арменско единство и
възможността да се работи
успешно за арменската кауза?

– Да, аз дойдох в България
по-точно от преди 20 години.
Но аз не се чувствам новодо-
шъл. Напротив, аз съм пълно-
ценна част от арменската
общност, която има вековна
история в България. Винаги съм
твърдял, че ние арменците с
българите сме братя. В история-
та винаги сме воювали рамо до
рамо срещу общите ни врагове.
Възможностите за съвместната
работа за арменската кауза са
много и мога да кажа, че повече-
то от тези възможности се
използват.

Трябва да различаваме поли-
тиката от народното мислене, от
общественото мнение. Напри-
мер, България официално не е
признала и осъждила Геноцида
над арменците, но съм сигурен,
че ако днес има референдум,
българският народ на 100% ще
признае и осъди Арменския ге-
ноцид. Всяка година на 24 април
ние възпоменаваме годишнина-
та от Арменския геноцид. На
нашите мероприятия участват
толкова българи, колкото
арменци. Мисля, че това отгова-
ря на въпроса и за това как
българските братя и сестри
възприемат арменската кауза.
Ние непрекъснато мислим и
организираме различни ме-
роприятия в полза на арменска-
та кауза, в които активно
участват наши братя българи.

– Навсякъде по света
арменците са доказали възмож-
ностите си на професионалисти
в много области, реализирали са
се, утвърдили са се с пред-
приемчивостта си, възмож-
ностите си, с оптимистичния си
дух. Наднационалното у тях ка-
то че ли е част вече от характера
им… В този смисъл – какво
представлява Родината Арме-
ния за всеки един от арменците,
независимо къде се намира?

– Ние всички много добре

осъзнаваме, че без Армения, без
нашето Отечество няма да има-
ме бъдеще по света като
арменци. Независимо къде жи-
веем, Армения за нас остава
Свещено Отечество. Арменците,
където и да живеят, трябва да
осъзнаят, че ние като нация, без
Армения няма да успеем да оце-
леем. В Армения днес се развива
арменската култура, държавата
Армения по света защитава на-
ционалните интереси на
арменците. Днес светът прежи-
вява тежки времена. На много
места има войни. Арменците в
Сирия, в Украйна, в Ирак вече
усетиха силата на Отечеството.
В Армения днес има десетки хи-
ляди арменци, които са

пристигнали от Сирия, от
Украйна, от Ирак. Там те са у до-
ма, не са бежанци. По време на
Геноцида преди 100 години ние
бяхме бежанци, защото нямахме
държава, нямахме Отечество.
Нито една държава по света ве-
че не е сигурно място. Но
арменците трябва да помнят, че
имат своята държава, където,
ако искат, ще бъдат на сигурно
място и ще се почувстват у дома
си.

– Как Вие определяте ду-
ховните ценности и обществе-
ните хоризонти на младите хора
от диаспората (на арменската
младеж) в България?

– Днес расте изключително
интелигентно поколение. Аз
често общувам с млади арменци
в България. Сред тях има много
талантливи, иновативни и родо-
любиви хора. Но имаме проблем
с тяхното арменско възпитание.
На много малко места в Бълга-
рия има арменски детски гради-
ни, училища, където те ще
израснат хора с арменско само-
съзнание. Винаги съм казвал на
моите млади приятели, че
колкото по-добри арменци те
станат, толкова по-добри
граждани на България те ще бъ-
дат. Човек, който знае да цени
своите ценности, ще може да це-
ни и да уважава отсрещния. Тук
огромна работа имаме да
вършим заедно с църквата и с
арменките организации.

– В България, специално във
Варна, има ярки и ясни следи от
присъствието на генерал Андра-
ник Озанян – национален герой
на Армения и военачалник от

От стр. 3 българската армия, живял в
с.Галата (сега варненски
квартал) със семейството си
между балканските войни и
началото на Първата све-

товна война. Знаем, че паметни-
кът там е издигнат от Вас, а
къщата „е в сигурни ръце”. Мо-
же ли това място по линия на
САБ някой ден да се превърне в
един от центровете на „истори-
чески” туризъм и преклонение
пред паметта на генерала и за
арменците, и за българите?

– Вече споменах, че къщата
на Генерала ще се превърне в
Дом-музей. Ние сме сигурни, че
тя ще се превърне в място за
поклонение пред паметта не са-
мо на Генерала, а и на всички
наши герои, които са воювали и
за България, и за българския на-
род. А те не са малко – стотици
синове и дъщери на арменския
народ са посветили живота си

на България.
– Трудна е борбата за истина-

та, но както се казва: всичко се
постига с мъдро спокойствие,
особено сега, когато светът е
едно близко място… Как чувс-
твате и постигате близостта с
хората тук и в какво се изразя-
ва, какво най.много Ви впе-
чатлява?

– В България аз се чувствам у
дома. Имам безброй приятели,
които са родени тук и са
израснали в България, незави-
симо каква им е националната
принадлежност. С тях се чувс-
твам много близък. Към тях се
отнасям така, както се отнасям с
моите приятели от Армения, с
които съм израснал. Това вече
отговаря на моите чувства към
хората тук. Аз работя с много
хора. Никога не съм ги разделил
на арменци, българи или други
етноси. За мен по-важни са чо-
вешките фактори, човешките
отношения, човекът.

В България ми прави силно
впечатление самата страна.
България е с изключително кра-
сива страна. Богата природа,
красиви забележителности, има
всичко – море, земи, планини.
Българският народ има изклю-
чително богата култура и исто-
рическо наследство.

В какво се изразяват моите
чувства към България?

Докато съм в България, мно-
го ми липсва Армения, моите
близки и приятели там, но кога-
то заминавам там, започва да ми
липсва България и моите прия-
тели тук.

„ТРЯБВА ДА РАЗЛИЧАВАМЕ ПОЛИТИКАТА ОТ НА-
РОДНОТОМИСЛЕНЕ, ОТ ОБЩЕСТВЕНОТОМНЕНИЕ”

(разговор с Арутюн Овсепян – председател на Съюз на арменците в България)
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– Уважаеми
Г-н Чавушян,
като председа-
тел на ОАБС
„Парекордзаган” клон Пловдив и
доскоро член на Европейския
борд, със седалище Париж, Вие
имате възможността да организи-
рате просветна и културна дей-
ност у нас. В какво се изразява тя
и какви характеристики я опреде-
лят?

– Въпросът изисква много
обширен отговор, но ще се опи-
там да маркирам по-важните дей-
ности, в които имам пряко
участие. Следвайки приоритетите
на „Парекордзаган”, с колегите ми
от ръководството на пловдивския
клон работим в няколко
направления: съботно училище,
стипендианти, вокално-инстру-
ментален състав „Еребуни” и
издателска дейност. В полза на
образованието, което считам за
един много силен акцент в грижа-
та ни за подрастващите, е изуча-
ването на арменски език в
съботното ни училище в Пловдив
(от 1997 г.) и асоциираните клоно-
ве, като за целта осигуряваме ме-
тодически материали, учебници и
пособия чрез Министерството на
диаспората на Армения и фи-
нансираните от „Парекордзаган”
иновативни програми за обуче-
ние, каквато е Арменския виртуа-
лен колеж (AVC). През 2007 г.
преподавателката ни по арменски
език г-жа Малвина Манукян, коя-
то не е вече между нас, създаде
детска театрална трупа, която бе
една много интересна и забавна
идея, чрез която децата да учат
майчиния си език. Насочихме
усилията си да разнообразим
формите за усвояване на езика, не
само в рамките на тези училища,
но и чрез осигуряване на фи-
нансиране за деца от България да
посетят Армения. Считам, че бли-
зостта с арменската култура и не-
посредствения допир с арменския
език най-добре може да се осъ-
ществи в Отечеството ни. Именно
запазването на арменската култу-
ра, е в основата на нашата дълго-
годишна работа с единствения в
България и Европа вокално-инс-
трументален състав „Еребуни”,
създаден през 1971 г., който
поддържаме от 23 години, както и
чрез издаваните музикални
дискове на даровити наши
изпълнители. През 2013 г. фи-
нансирах с лични средства подго-
товката и реализацията на
първият музикален диск на Мери
Калудова от гр. Бургас, талантли-
ва и със забележителен глас певи-
ца, диригент на църковния хор
към арменския храм „Сурп Хач” в
Бургас. Замисълът бе да се попу-
ляризира арменската песен и
църковните шарагани (стари
църковни песнопения), а след
успешната реализация на диска
„Обич” да се финансира друг му-
зикален проект. Така се издаде
още един диск с голям успех през
2014 г. на ВИС „Еребуни” – „Пе-
сента на феникса”. Третият диск
бе в памет на Почетния председа-
тел на „Парекордзаган” – Агоп
Дайджанян със заглавие „На учи-
теля с любов“, който бе предста-
вен в Пловдив през м. октомври
2015 г. Много ме радва факта, че
една такава идея създаде повод да
се организират мероприятия в
градовете Добрич, Русе, Шумен,
Варна, Бургас, Пловдив и т.н., къ-
дето те бяха презентирани и

възприети положително от съна-
родниците и приятелите ни.

Издателската ни дейност също
е едно важно направление, което
лежи в основата на нашето оцеля-
ване като народ. Почитта към
книгата е силно осезателна в
арменското семейство. Затова
всяка година Благотворителния
съюз в Пловдив, на който съм
Председател, издава една или две
арменски книги, подбрани загла-
вия, в превод от арменски език. С
издадените през тази година две
заглавия техният брой достигна
цифрата 25.

Бих искал да подчертая, че не
съм бил безразличен и към орга-
низираните от общността
културни мероприятия. С лични
средства съм финансирал издава-
нето на книги и стихосбирки на
съвременни арменски поети и пи-
сатели от България, подпомагал
съм турнетата на пловдивския са-
модеен театрален колектив „Ха-
гоп Баронян”, посрещане на
официални лица с национална
значимост от чужбина и др., а с
решения на УС на пловдивския
клон сме отпускали средства за
различни събития, извън
основните приоритети на органи-
зацията ни.

– Зам.-председател сте на
Епархийския съвет на Арменска-
та апостолическа православна
света църква в България и влагате
много усилия и труд за духовното
израстване и присъствие на
арменците в църковния живот,
както и за укрепване на
църковните имоти и жизнеността
на благотворителността като ху-
манна и хуманитарна сила. Къде,
как и доколко подкрепяте
църковната дейност?

– На първо място в личния си
и обществен живот съм поставил
църквата, защото дълбоко вярвам
в християнските ценности и
тяхното правилно съхранение за
поколенията. След това са орга-
низациите и партиите. Това е
моето верую.

Църквата има своето опреде-
лящо за съществуването ни
място. Затова насочих моите уси-
лия и посветих голяма част от
времето си за нейния проспери-
тет, а това може да стане като на-
пълним храмовете ни с
образовани млади свещеници,
църковен клир и запазим ре-
ликвите ни. Това стои в основата
на пирамидата. Вярата ни се кре-
пи благодарение на духовните ли-
ца, затова трябва да ги почитаме и
уважаваме.

Преценил съм, че религиозно-
то ни наследство трябва да се
съхранява и пази и не съм се ко-
лебал да помогна, ако в някой
арменски храм е имало нужда от
нов олтар, реставрация на рели-
гиозни картини или ремонт, както
в храм „Сурп Кеворк” в Пловдив,
„Сурп Степаннос” в Пазарджик,
храм „Сурп Агоп” в Ямбол, храм
„Сурп Степанос” в Сливен, анга-
жирах се да възстановя част от
църковния инвентар на русенския
храм „Сурп Аствадзадзин”. Ако
всеки един направи по един дори
малък благотворителен жест към
църквата ще е достатъчно за цял
живот.

– Младите български арменци
намират във Ваше лице
поддръжник на техните

възможности и желания да
следват, да придобият определи
специалности, да намерят своя
път в живота. На колко млади хо-
ра и как сте помогнали до този
момент?

– Участието на младите хора в
живота на общността се определя
според желанията им и целите, на
които са се посветили. Ние трябва
да им помогнем те да се осъ-
ществят, да се реализират и спо-
ред възможностите си да бъдат
полезни на общността ни. Обра-
зователния департамент на „Па-
рекордзаган” в Ню Йорк ежегодно
отпуска на студенти от арменски
произход стипендия, с която
облекчава заплащането на обра-
зователните им такси и им дава
стимул за по-добри академични
успехи. Близо 200 са студентите
от България, които са получили
стипендия в последните двадесет
години. Освен това Благотвори-
телния съюз предлага редица
програми в Армения за да подпо-
могне професионалното им и ка-
риерно развитие (Summer
Intership Program), както и да
създаде предпоставки за младите
хора, които участват в тях от цял
свят, да създадат близки прия-
телства, които остават за цял жи-
вот. Ние от своя страна,
клоновете по места, сме избрали
като успешен вариант в полза на
тези програми да финансираме
участието на младежи, напр.: 2013
г. трима младежи от Пловдив взе-
ха участие в „Musical Armenia”,
изпратихме двама младежи на
„Международния младежки
църковен събор” в Ечмиадзин и
един студент в Лятната стажант-
ска програма (Summer Intership
Program) през 2014 г., две моми-
чета участваха в скаутския лагер
„Антраниг” в Дилижан, Армения
– 2014 г. Имаме идея да изпратим
догодина няколко от най-добре
представилите се деца от съ-
ботните ни училища в Армения
на програмата „Ари дун” (Ari
tun) или „Открий Арме-
ния”(Discover Armenia). Лично
съм разговарял в Армения с Ми-
нистъра на Диаспората – г-жа
Хрануш Агопян за възможности-
те, които министерството може да
предостави за нашите деца и мла-
дежи. Начертали сме нашето
близко сътрудничество в бъдеще.

– Посочете градовете, органи-
зациите и хората, с които работи-
те успешно, както и постигнатото
в продължение на повече от десет
години активeн, съзидателен труд
в областта на арменското единс-
тво, толерантността, гражданско-
то общество, стимулирането на
хората с възможности и умението
да се работи всеотдайно и отго-
ворно за благополучието на
всички?

– Арменските общности в
България имат своя живот, макар
в някои градове с ограничен брой
арменци, но те са сплотени,
единни, когато застанат зад общо-
национална кауза.

Преди две години бе създаден
Съвет на Председателите на „Па-
рекордзаган”, пряко свързан с
асоциираните клонове в Бълга-
рия. Чрез тази структура ние
заздравихме нашата идеология да
работим не само за „Парекордза-
ган”, но и в полза на общността ни
и да се обединяваме около общо-

национални проекти. Така или
иначе ние вече имахме много
интензивни отношения с Левон
Ованезов, международен арбитър
на ФИДЕ, шахдом „Левон Оване-
зов” във Варна, където за поредна
година се организират турнири за
купата на „Парекордзаган”, а от
осем години си партнираме с на-
ционалния вестник за литература,
изкуство и обществен
живот „Литература и
общество”, поддържаме
много добри отношения
с Църковните настоя-
телства по градове, с
Арменска общност в
град Добрич – с решение
на УС на Съюза подпо-
могнахме през 2014 г. да
се реализира издаването
на книга за историята на
арменците в града и т.н. Предста-
вянето на книгата на Хрант Динк
(2013 г.), в присъствието на
съпругата му – Ракел Динк, както
и книгата на бележития ни съна-
родник от Румъния – Варужан
Восганян (2014 г.) бе осъществена
отново с помощта на родолюби-
вите ни сънародници в градовете
Варна, Русе и София. Проекти,
свързани със стогодишнината от
Геноцида над арменците тази го-
дина реализирахме с Бургас,
Хасково и Русе. Списъкът е много
дълъг, а активните ни съратници
(сътрудници) са много. Навсякъ-
де съм получил отзивчиво отно-
шение, разбиране и готовност за
съдействие, но и съм удовлетво-
рил всяка молба, отправена към
мен.

Но особено чувство за задо-
волство изпитвам, когато видя
как проблемите в арменските хра-
мове в България са решени. Както
споделих и по-горе, църквата за
мен е на първо място. Затова не се
двоумя да се отзова, когато моята
помощ е необходима. Така рели-
гиозните картини в сливенския
арменски храм бяха реставрира-
ни, мои служители извършиха
основен ремонт на вътрешния
интериор на параклиса им, олтара
на новата църква в Ямбол, както
изготвянето на проект до изра-
ботването и монтирането му,
едноименната религиозната
картина и масивната икона на
„Богородица”, която ще краси
олтара и т.н.

Виждате колко дълъг е списъ-
ка, има и още да се каже, но за да
не отегча читателите ще завърша
с ангажимента, който поех за
църквата в Пазарджик по молба
на председателя й Нерсес Шири-
нян и реставрирах религиозните
картини на храма.

– Господин Чавушян, Вие ра-
тувате за старините, за ценности-
те на арменската идентичност, за
всеки знак, доказващ таланта и
родолюбието и притежавате уме-
нието да представяте това пред
света, както и да убеждавате чрез
чистотата и автентичността му…
Уверих се в това, когато бях в
Пловдив и видях шедьоврите на
арменското изкуство и гравюра.
Какво ново внесохте в музея от
ценности на арменците в Р Бълга-
рия и как това се отрази на само-
чувствието на арменците у нас?

– Винаги съм смятал и
поддържал тезата, че ако не
познаваме нашата история, наше-
то минало, не можем да имаме

добро бъдеще. Точно
тази връзката с ми-
налото ни е криптата
на храм „Сурп Ке-

ворк” в Пловдив, открита през
2001 г. Когато видиш тази музейна
експозиция, запазените църковни
книги, утвар, мощи, картини,
кръстове и други, създадени в пе-
риода XV-XX век и събрани на
едно място, не може да не се по-
чувстваш горд, че си част от този
народ. Лично аз се радвам, че така-
ва експозиция има и в арменските

храмове в Бургас и Русе,
подготвя се и в Шуменския
арменски храм. Това е мно-
го, много похвално. В тези
експозиции виждам худо-
жествения и изтънчен за-
наятчийски талант на
нашия народ – златарство,
филигран, книгоиздаване,
рисуване, гравьорство, ше-
вици, бродерии, гобленарс-

тво, килимарство и др.
Как достигнаха до нас тези ре-

лигиозни предмети? Арменските
бежанци, в следствие на Геноцида
от 1915 г. и гръцко-турската вой-
на спасяват древната утвар от
арменските храмове в Родосто,
Малгара, Чорлу, Одрин, като ги
събират в тринадесет сандъка и
по различни пътища ( с волски
каруци или по влак) ги донасят в
Пловдив. Спасените от поругава-
не религиозни предмети се съхра-
няват дълги години в
пловдивския храм, без да бъдат
разопаковани. Част от тях са
изпратени в Армения, в Светия
престол Ечмиадзин, с цел те да
намерят най-правилното си за
съхранение място. Предметите в
останалите сандъци бяха разкри-
ти десетилетия по-късно, когато
Църковното настоятелство, на
което бях член, осъзна, че те
трябва да бъдат изложени и пока-
зани пред нашата общност. Така
повече хора ще почувстват силата
на християнската ни религия, ще
доловят силната духовна връзка с
миналото на нашите деди.
Криптата към храм „Сурп Ке-
ворк” в Пловдив бе открита по
случай 1700-годишнината от
приемането на християнството за
държавна религия ( 301 г .) и до
днес тя удивлява и привлича на-
шите съграждани от Пловдив и
арменците от България.

– Чрез кои духовни черти на
арменеца днес трябва да намерим
себе си и на какво трябва да се
научим в интензивното и бързо
променящо се пространство и
субстанции в живота?

– Утвърдено правило в живота
ми е, че една идея оживява само
ако имаш волята да я реализираш.
Губим много време да поставяме
въпроси, които не са насочени
директно и не предлагат конк-
ретни решения. Всеки един от
нас, избран да бъде част от рели-
гиозна институция или настоя-
телство, трябва да носи на
плещите си отговорността, която
му е гласувана. Тежестта от
изпълнението на взетите решения
няма да е голяма, ако всеки си
гледа работата със съзнанието за
дълг пред общността и не пречи
на другия. Това е моята максима.
Да не рушим, а да градим. Нашето
наследство не е изчезнало в мина-
лото. Ако днес е пред очите ни,
дължим го на тези, които са били
преди нас. Ако утре го има, поко-
ленията ще го дължат на нас и та-
ка ще продължи да се предава.

„СИЛНАТА ДУХОВНА ВРЪЗКА С МИНАЛОТО НА НАШИТЕ ДЕДИ”
(разговор с Рупен Чавушян – зам. председател на Епархийския съвет на ААПЦ в България)
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Варна, бр. 56 (4243), декември 2015 г.6

– Уважаеми д-р Бохос
Гаржарян, Вие живеете в
един крайдунавски град
– град Русе, известен със
своята европеизация
ощепредиОсвобождениетона
България. Без съмнение
арменците, които са живели или
пребивавали тук, както и тези,
които продължават да са гражда-
ни и днес на Русе, са допринесли
много и за тогавашния вид и
развитие на града, правят това и
днес… Какво ще кажете по-конк-
ретно по този въпрос – приносът
на арменците за облика и разви-
тието на един красив град?

– От векове в град Русе живеят
арменци. Арменската църква е
изградена през 1610 г. Арменците
са дали своя неоценим принос в
развитието на града в почти
всички области. Ще се постарая
да направя един кратък истори-
чески обзор на видните и по-
известни арменци, оставили сле-
да в развитието на нашия град.
Например, в културата и
изкуството едно от познатите
имена е това на Нигохос Бедро-
сян – той е, може би, „най-види-
мият” арменец в Русе. Всеки ден
неговите архитектурни шедьоври
са пред очите ни. Не се знае
точно колко сгради е построил в
периода между 1880-1900 г., но 13

от тях днес са паметници на
културата, а две са с национално
значение. Негово дело е и къщата
на Дикран Куюмджиян
(известния по-късно писател
Майкъл Арлен ), която днес е
превърната в Арменски дом.

Майкъл Арлен е следващият
представител на арменската
диаспора, който може да споме-
нем с уважение и възхита. Ако

евреите в Русе се гордеят с носи-
теля на Нобелова награда Елиас
Канети, ние, арменците имаме
световно известен писател, който
за романа си „Зелената шапка”
пък е номиниран за Нобелова
награда. Малко известен е
фактът, че той е от Русе, а негово-
то рождено име е Дикран
Куюмджиян – син на известния
търговец Саркис Куюмджиян:
виден радетел на просветното и
църковното дело и изкуствата и
благодетел на арменското учили-
ще и църковното настоятелство.
Към тези имена ще добавя ведна-
га и името на Онник Паникян
Зармуни – учител в Арменското
училище и член на Скаутското
дружество Хоменътмен в Русе.
Под литературния псевдоним
Зармуни той публикува свои ма-
териали в арменския печат на
Диаспората и започва да издава
стихосбирки. Общественик и
активен член е на партия
„Ташнакцутюн”, след 09.09.1944 г.
барон Зармуни е изпратен на за-
точение в Сибир.

Не бива да пропускаме и
оперните певици Брилянтина Ке-

воркян и Ана-Мария Папазян,
известния музикален педагог и
директор на Музикалното учили-
ще Хачик Михранян, диригента
Хартюн Папазян, проф. Гарабед
Минасян, състезателя по тенис
на маса Ара Папазян и не на
последно място – покойния про-
фесор по история Саркис Сарки-
сян. И икономиката има своите
видни представители – видни

индустриалци са били братя Ха-
чик и Крикор Закарян, собстве-
ници на тъкачна фабрика
„Постоянство”, които ще се за-
помнят като едни от основните
радетели и дарители на арменска-
та колония. Да не забравя да
отбележа и името, и личността на
известния Аведисян –
собственик на коприне-
на фабрика.

– Преди 100 години
голяма бежанска вълна
от арменци е премина-
ла през Русе и не малко
от тези хора са остана-
ли в България – техните
потомци живеят у нас и
днес… Как се чувстват
те като булгарохаи?

– Потомците – вече
трето и четвърто поко-
ление все повече се
чувстват „булгар”,
отколкото „хай”. И това може би е
неизбежно за всяка Диаспора по
света. Колкото и да се спазват
специфичните нравствени оби-
чаи и ценности, те не могат да се
предават автентично от поколе-
ние на поколение и след 100 годи-
ни. Светът се променя със
страхотни темпове. Интеграция-
та, за която се говори само с по-
ложителен знак, води до
ненасилствена ,доброволна аси-
милация”. Малцина са арменците,
които владеят писмено и говори-
мо арменски, а това се дължи на
масовото закриване на арменски-
те училища. Процесите са
необратими и те са следствие от
глобализацията, обхванала света.

– Всеизвестно е, че арменците
са навсякъде по света и навсякъ-
де проявяват своите спо-
собности, талант и житейска
устойчивост – това е една
практическа дарба, дарба на оце-
ляването. Знам, че посещавате
САЩ, че поддържате връзки с
арменски интелектуалци там –
кои са те и с какво допринасят за
решаване на арменския въпрос
(за поддържане на арменската
кауза)?

– Поддържам връзки с
арменски интелектуалци от

САЩ, но искам да спомена името
на Едуард Жангочян – автор на
книгата за историята на арменс-
ката колония в град Добрич. През
м. ноември тази година в Буку-
рещ в тържествена обстановка,
бе представена последната му
книга посветена на 100 годишни-

ната от построяването на
Арменската църква в Букурещ. С
изследователската си дейност той
допринася за съхраняването и
популяризирането на Арменска-
та Диаспора.

– Темата за Геноцида е тежка
тема за арменския народ – Гено-
цидът е причина за превръщане-
то на арменците в етнос в много
държави, но тяхното страдание
се приема и признава като Гено-
цид и в такива държави, където
няма етнически арменци. Как
тълкувате този факт?

– Много цивилизовани
държави са признали Арменския
Геноцид, за да няма престъпле-
ния в бъдеще от подобен род, но
други, изхождайки от своите гео-
политически интереси, разискват
тази тема, а отлагат признаването
на Геноцида (като Израел, напри-
мер).

– Мирно – с мирни шествия,
мълчаливо, но настоятелно всяка
година в много градове по света
вече 100 пъти се отбелязва датата
24 април в памет на загиналите –
едно напомняне за случилото се:
необходимо, важно, задължи-
телно главно с поуката, която но-
си. През 2015-та тази дата донесе
на света милион и половина

светци (невинни жертви
на своето време). Какво
мислите по въпроса 24
април да се превърне в
Световен ден на жертви-

тена Геноцид по линия на
ООН? Бихте ли се присъединили
към такава инициатива?

– Добре е да има Световен ден
на жертвите на Геноцид, но да се
приеме резолюция в този смисъл
в ООН няма да е особено лесно.
На нея ще се противопоставят,

може би, не само държави,
които са извършила това,
но и техни приятели и парт-
ньори по най-различни ли-
нии. Тук значение при
гласуването ще имат не ху-
манни и нравствени крите-
рии, а преди всичко
интересите на отделните
страни в тази световна
организация. Може би
трябва да се помисли да се
направи опит паралелно да
се прекара решение в този
смисъл и по линията на
ЮНЕСКО.

– Какво значи „100 годишни-
на” за едни събития без давност?

– 100 годишнината е само един
формален повод да се удари по-
силно камбаната, за да може це-
лият свят, който и без друго и
днес си има проблеми, да разбе-
ре, че до тук стигнахме благода-
рение на мълчанието на
човечеството. И на двойните
стандарти. Докато мигновената
смърт на 150 души в центъра на
Европа се определя като траге-
дия, която засяга всички, бавно-
то, мъчително и садистично
избиване на 1,5 милиона невинни
арменци в пясъците и пустините
далеч от цивилизования свят, се
приема от някои като
междуобщностни борби,
адекватни на страданията на дру-
ги от тези райони.

– Кое ще определите, че е най-
важно в разбирането на
арменците за живота днес?

– Както в миналото така и
днес арменците определят като
свой приоритет, като най-важно
за тях – да има мир по света. Все-
ки да има право на достоен жи-
вот, образование, професионална
реализация и не на последно
място – запазване на човешките
ценности.

„ПОТОМЦИТЕ – ВЕЧЕ ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ
ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ЧУВСТВАТ „БУЛГАР”, ОТКОЛКОТО „ХАЙ”

(разговор с д-р Бохос Гаржарян – председател на ОАБС „Парегордзаган” в Русе)

в Р България свои конкретни,
актуални цели и кои са те?

– Главна цел е запазване
връзките помежду ни, изграждане
на система за координация на
дейностите на различните орга-
низации, а те никак не са малко,
запазване езика и културните тра-
диции на етноса ни.

Все повече ще се засилва влия-
нието на Културния център за
осъществяване на тези цели.

Още със създаването си ини-
циирахме голям концерт на
открита сцена „Ядрото”, с който
отбелязахме деня на Независи-
мостта на Армения – 21-ви
септември.

В този концерт участваха
арменци от различни организа-
ции, привлякохме и талантливи
деца от музикалното училище в
града и се получи много красив

празник.
– Освен разкриването на исти-

ната по арменския въпрос т.е. за
Геноцида, какво друго направлява
проявите и вълненията на
арменците в България, например,
в областта на културата, животът
като изява днес, вълненията,
свързани с майка Армения,
арменското присъствие в
общества и световни организации
по света и възможни други
различни направления?...

– Болката от миналото ни е бе-
лязала много силно, но борбата за
запазване идентичността ни е
основната нишка, върху която
трябва да градим ежедневието си.
Важно е да подкрепяме мла-
дежките дейности като начин за
връщане на младите и децата към
корените им и чувството за на-
ционална принадлежност.

Обновяването на театралните,

танцови и спортни състави с мла-
ди кадри, стимулирането на
участниците в тях е гаранция за
укрепване живота на етноса.

От друга страна връзките с
Армения, чрез виртуалните мре-
жи и най-вече с лични впечатле-
ния (пътуване до Отечеството)
дават чудесни резултати.

Правя всичко възможно в го-
дината поне един или двама мла-
дежи да се включат в различните
форуми, конференции или
програми в Армения, организи-
рах и 3 автопохода.

Остава борбата за признаване
на независимостта на Арцах (Не-
зависим Карабах ).

– Моля Ви, посочете конк-
ретни дейности и духовни проя-
ви, свързани с поддържане на
арменската идентичност, както в
град Пловдив, така и в Южна
България, пък и в цялата страна?

С кои свои „арменски места” спе-
циално в Пловдив се гордее
арменската диаспора?

– Първо и основно се гордеем с
нашата църква, която е от най-
старите в град Пловдив и има бо-
гата колекция от ценни книги,
мощехранилници и друга
църковна утвар. Църковният му-
зей в град Пловдив няма аналог в
света и аз с радост споделям, че
съм един от създателите му

Целият комплекс е уникален,
защото създава условия за единс-
тво в обществения живот на
арменците, в един двор са църк-
вата, училището и културния дом.

Наоколо са старите къщи на
арменците, които сега са музеи, но
пазят духа на едно отминало вре-
ме и неговите граждани.

В Пловдив се радваме на
интензивен културен живот и
арменската общност е част от не-

го. Например, самодейният теа-
тър на общността е на повече от
100 години и всяка година про-
дължава да излиза с нова поста-
новка на родния ни език, а от него
се е зародила любовта към театъ-
ра и литературата на десетки
известни творци, сред които и
Крикор Азарян, Саркис Балтаян,
Агоп Дайджанян .

Пловдивчани още си спомнят
чудесните концерти на арменски
изпълнители, които гостуваха –
танцов състав Берт, джаз групата
Малхас–бенд, групата на проф.
Дзовинар Хованисян, които сви-
риха на древни национални инс-
трументи.

Със сигурност интересът към
нашите изяви в града ще се увели-
чава, имайки предвид, че Пловдив
е културна столица на Европа
през 2019 г.

„МОЯТ ГЕРОИЧЕН...” (разговор с Ехиазар Узунян – почетен консул на Р Армения в град Пловдив)От стр. 3
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– Уважаема
госпожо Ерниасян,
преди година Вие
бяхте съавтор (на-
писахте и съста-
вихте) на една
книга за историята и прогонване-
то на арменците от гр. Малгара,
която разтърсва с трагичните мо-
менти, с фактите и с неочаквани-
те обрати на съдбите на хората…
Как събрахте документалния ма-
териал, който е и обемен, и убеди-
телен, и недвусмислено говори за
прояви, определени като Гено-
цид?

– Материалите за книгата
„Малгара, летопис за живота на
арменците 1610-1922“ събрахме
за около две години. В
по-голямата си част
тя съдържа разкази за
обичаите, начина на
живот и традиции,
които неизменно са
свързани и с
географската ширина,
кулинарните особе-
ности, специфичната
фразеология и рели-
гията на жителите от
град Малгара. С инте-
реснислучкисаописани
строгите порядки, доминиращи в
семействата и е обобщен етни-
ческия отпечатък, който са оста-
вили арменците вМалгара.

За документалната й правди-
вост, господин Харутюн Чалгъ-
джиян, който бе двигателя за
създаването на тази книга и
съавтор, предостави направен от
него превод от арменски език на
издадената през 1943 г. книга на
Вартан Хошикян „Арменската
колония в Малгара“, която съ-
държа и фолклорни елементи на
арменците от града описани от
Вахан Харутюнян. Така съдържа-
нето се обогати и със сведения за
известни фамилии, които са жи-
вели в този период в Малгара, за
техните видни потомци днес, по-
верия и молитви. Личните ми
срещи с потомци на малгарци,
които разказваха за преживения
ужас, спасението и трагичните им
спомени за тези, които не са оце-
лели, заедно с част от публикува-
ните до момента материали в
книги, статии и разкази за
малгарци, оформихме в отделна
глава “Изгнанието“.

Радвам се, че тази книга, изда-
дена преди година от „Паре-
кордзаган“ клон Пловдив и
потомци на малгарци видя бял
свят в навечерието на 100-го-
дишнината от Геноцида над
арменците, защото в същността
си тя разказва за съдбата на един
етнос, който е имал своя проспе-
риращ живот и който е бил
разрушен до основи от едно пра-
вителство, което целенасочено е
унищожило всички християни,
живеещи в пределите й.

– Чувствате ли се лично анга-
жирана с темата за Геноцида и до-
колко като постоянна във Вашето
журналистическо поприще, тази
тема, покриваща събития с такъв
характер е водеща? Доколко – по
Ваши наблюдения, тя се явява и
основна за представителите на
арменската диаспора у нас?

– Всеки потомък на арменския
народ носи в сърцето си темата за
изживяното страдание на своите

предци, някои по-явно, други не
толкова силно изразено. Но няма
как това да бъде забравено, ако си
бил поне веднъж в Ереван, на мо-
нумента Дзидзернагаперт, в
пантеона на арменската памет.
Ако не си почувствал изразеното
национално страдание чрез мно-
гохилядния народ, който полага
цветя на 24 април.

Заставайки в позицията на
информационен носител, нашият
вестник трябва да публикува ста-
тии за Геноцида, без да го

натрапва, но и да не
го пренебрегва. Тази
година, когато мате-
риали от различен
характер – от разка-
зи на оцелели до
неопровержими
факти бяха изнася-
ни в медиите, няма
как да не се почувс-
тваш лично ангажи-
ран, особено когато
те съвпадат с разка-

зите на нашите баби и родители.
Именно чрез тях ние запозна-
вахме нашите български прияте-
ли, които не бяха чували за
болката ни, която кореспондира с
жестокото потушаване на
Априлското въстание, кървавите
погроми в Батак, Перущица, кои-
то османското владичество в
България е нанесла на българско-
то население. Тъй като с темата за
Геноцида арменската диаспора е
добре запозната ние насочихме
нашите публикации към българс-
ките читатели.

– Като човек с голям творчески
потенциал, както и с литературно
отношение към живота и света,
кои арменски поети харесвате и
защо? И как мислите – класика и
универсалност допълват ли се
или си противоречат?

– Класиката е категория, която
е уникално неповторима. Не на-
мирам сходство помежду им, но
не смятам че си противоречат.
Има място и за двете, за да се
открои безспорното, по-доброто.
Харесвам съвременната арменска
и българска поезия. Чета Ва-
лентин Чернев, Станислав Пенев,
наред с Крикор Папазян, Агоп
Дайджанян, прекрасни стихове -
за съжаление той ни остави само
единствена стихосбирка
„Смълчано лято“, сред предпочи-
танията ми се нареждат древните
арменски „айрени“ (специфична
арменска поетична форма) на На-
хабед Кучак, поезията на Шираз,
малко тъжна, но трогателно
истинска.

– Надявам се, че бихте могли
да цитирате някои избрани стро-
фи или да ни запознаете с цели
творби? Естествено, като ни пре-
поръчате към какво още да насо-
чим погледа си?...

– Едно от любимите ми сти-
хотворения е на ОванесШираз:

АЗ СПОМНЯМСИМАМА…

Аз спомням си мама,
с иглата в ръце

молитва над мен как мълви
от сърце -

и злият дух бягаше плахо от мен,
и аз оздравявах, и бивах спасен.
С молитвата влизах

в най-сладкия рай.
О, чудо бе мама почти без край -
къщурката ставаше бляскав па-
лат,
небе бе земята - и целия свят.
Сега аз се питам с тъга

и със страх -
как чудото, боже, превърна се

в прах.

* * *
За арменската скръб

ще разкажат скалите,
ако скалите не могат,

питайте планините,
ако не планините,

вековете със сълзи в очите,
скалите,
планините
и вековете,
и нашите струни с ековете

на боевете.
Ако никой не може,

слушайте старите песни,
в старите песни нашите рани

са пресни,
в тях ръцете ни са отсечени,

ала честни,
песните,
раните
и ръцете с разтворени вени,
и нашите книги окървавени.

– Вие сте от хората, които
държат на думата си и са не само
познати, а са преди всичко прия-
тели – в големия и красив смисъл
на тази дума: с вяра в другия, с
убеденост в достойнствата, със
загриженост… Това съм открил и
изпитал във взаимоотношения си
с не малко от арменците – коя,
всъщност е причината да е така?
Разкрийте ни някои тайни на
арменския характер.

– Да градиш бъдеще, пазейки в
„тайна” черти от характера си е
малко трудно, защото в по-голя-
мата си част арменците са откри-
ти, успешно интегрирани и
реализирани граждани, в държа-
вите, в които живеят. След съби-
тията в Османската империя
(1896-1922 г.) арменският народ е
принуден да се пръсне по света,
да създава свой нов дом, при нови
и непознати условия да изгражда
бъдеще за своите деца. Мисля че
това е причина те да бъдат по-
старателни, по-самовзискателни
от другите, за да бъдат възприе-
мани като част от новото
общество, в което живеят, за да
не се различават от другите.
Казват, че арменците обичат
добрата кухня, владеят тънките
занаяти, грижовни са към се-
мейството си, обичат да се весе-
лят – всичко това е много вярно,
но ние отдавна сме го споделили с
приятелите ни, със съседите, с ко-
легите. Дори бих казала, че сме се
„разкрили“ изцяло.

Но за арменската диаспора
най-важното качество, според
мен, е да виждаш себе си като
част от общата картина. Болезне-
но изразената индивидуалност
пречи да се постигне екипен
успех. Пример е вестника ни,
който е плода на един екип и в
никакъв случай не е заслуга на

На 6 ноември т.г., във връзка с
Ден на народните будители, Съюз
на българските журналисти връ-
чи своите годишни награди в
„Студио 5” на НДК. „Днес ще
разберем кои са достойните
творци в българската журна-
листика“ – с тези думи водещият,
Ивайло Диманов член на УС на
СБЖ, откри традиционното ме-
роприятие на СБЖ.

Председателката на УС на
СБЖ Снежана Тодорова намери
най-правилните думи, за да
поздрави наградените, докато им
връчваше заслужените Плакети и
Грамоти.

Всеки един с вълнение споде-
ляше своите чувства, трудният
път, който е извървял, като
журналист, кореспондент или
издател.

Сред наградените с най-висо-
кото отличие на СБЖ – ,,Златно
перо“ бяха журналистите Дание-
ла Кънева, Тома Томов, Вера
Нйденова – за постижения във
филмовото изкуство и по случай
нейната 80-годишнина: Даниела
Кънева – за приноса й към
българската журналистика, Тома
Томов – за приноса му към

един човек.
– Мисля, че за арменците няма

кауза, която да е по-силна от кау-
зата за тържеството на истината.
А това определя всичко: начина
на живот, начина на мислене,
конкретните цели, светогледа…
Знам, че сте оградени с такива хо-
ра… Лесно ли се прави вестник
днес за арменците в България,
които са едни от най-пре-
тенциозните и критично-мисле-
щи читатели (не само у нас)?

– Борбата за истината, в
контекста на Геноцида, ще про-
дължи, защото няма страдание,
което може да спре да съществува
с достигането на историческа
давност. Отдавна изхвърлихме
това понятие от речниците си. За-
това трябва да гледаме напред и
да създаваме общности, чрез кои-
то да намираме допирателни с
другите вероизповедания, нацио-
налности и народи. Да приемем
различията, взаимно да споделя-
ме болката и ако можем да спрем
повторението на нашата трагична
история.

Лесно ли се прави вестник
днес за арменците в България? е

интересен
въпрос. Стигнах
до извода, че да
създаваш вестник
за арменската
общност не е

лесна работа. Слабостта да се на-
месваш в работи, които не разби-
раш е част от характера и на
арменците. Да, те са критични, но
има и градивни критики, които
всъщност са обусловени от жела-
нието за успех и просперитет. Те-
зи хора с богат житейски опит
искат да го предадат на нас, които
вървим по вече утъпкания от тях
път. Най-много ни критикуваха,
че допускаме грешки в арменски-
те текстове, и че смесваме
източно арменския със западния
арменски език. Особеност в гра-
матиката на езика ни, която вла-
деят малко арменци в България.
Това ни принуди за известно вре-
ме да не публикуваме статии на
арменски език. Дойде време, в
което се случи и обратното – за-
що във арменския вестник няма
материали на арменски език?
Изминалите 11 години от първия
брой на вестник „Парекордзагани
Цайн“ утвърдиха нашата филосо-
фия да не се стремим да бъдем
по-добрия вестник, а да предава-
ме добрите новини, без значение
на какъв език.

„ЗА АРМЕНСКАТА ДИАСПОРА НАЙ-ВАЖНОТО КАЧЕСТВО Е
ДА ВИЖДАШ СЕБЕ СИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩАТА КАРТИНА”

(разговор с Хрипсиме Ерниасян – гл. редактор на в. „Парекордзагани цайн”)

българската журналистика, доц.
д-р Здравка Константинова, пое-
тът Калин Донков – за ярката му
публицистика на страниците на в.
,,Сега“ и др. Сред многото отли-
чени журналисти и издания спе-
циалната награда на СБЖ
„Йосиф Хербст” бе връчена на
доайена журналист и режисьор –
Милен Гетов, който вече 70 годи-
ни продължава да практикува
професията си.

С Плакет на СБЖ бяха отличе-
ни сп. ,,ЖЕНАТА ДНЕС“, сп. ,,КУ-
РАЖ“ – за хуманната им мисия в
помощ на инвалидите в България
и др.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ по-
лучиха редица медийни
направления, като радиопредава-
ния, електронни сайтове, ко-
респонденти, писатели в областта
на журналистиката и медиите,
фотожурналистика и графичен
дизайн, оператори и режисьори.

Сред наградените бе и вестник
„Парекордзагани Цайн“ в лицето
на неговия редактор Хрипсиме
Ерниасян, за поредица материа-
ли, посветени на Геноцида над
арменския народ.

2015: ВЕСТНИК „ПАРЕКОРДЗАГАНИ
ЦАЙН“ СНАГРАДАТАНА СБЖ
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Хрипсиме Ерниасян в Армения Домът на Генерал Андраник във Варна Паметникът на Генерал Андраник
в центъра на Галата, Варна

Писателят Варужан Восганян
с д-р Бохос Гаржарян

Рупен Чавушян и каталикос Карекин ІІ
Шествието за 100-годишнината от Геноцида във Варна

– Какъв е този театър, в какво се
изразява дейността му?

– Когато арменски бежанци се
преселват в Хасково (семейството на
баща ми, който е родом от Бандърма
– Турция се преселва в България през
1922 г., а семейството на майка ми,
която също е родом от Бандърма
през същата година се преселва в
Гърция) първото, което правят, е да
построят църква, училище и да взе-
мат помещение под наем за клуб. Ма-
кар, че организациите били много,
всички те били единни и сплотени.
Точно тогава в Хасково възникват и
арменски хор, и театрален състав. Бо-
гата и разнообразна – с традиции е
историята на театралния състав. След
обществената промяна през 1989 г.
дейността им в града ни беше занема-
рена. Имаше, може би, повече от 20
младежи на възраст между 15 и 20 го-
дини, които не бяха включени в ни-
каква обществена дейност. По това
време водех неделното училище (за
обучение на майчин език) с малки де-
ца, които също бяха 10, 12 ученика.
Реших да организирам курс за изуча-
ване на арменски език с младите хо-
ра, а след едногодишна работа
установих, че резултатът е незадово-
лителен. Осени ме идеята за създава-

(разговор с Филип Дерандо-
нян – ръководител на театра-

лен състав „Професор
Крикор Азарян” – Хасково)

не на театрален състав – бях убеден,
че ефектът ще е голям. И не съм се
излъгал. Някои от децата не знаеха
нито дума арменски, а сега говорят –
и те, и семействата им – благодарни
са. До преди 5 години съставът няма-
ше име, представяше се като
„Арменски младежки театрален
състав”. А младежите станаха
възрастни хора и решихме (със
съгласието на семейство Азарян)
театралният състав да се именува
„Проф. Крикор Азарян”. Днес ние сме
много горди с това име, полагаме уси-
лия да не го посрамим. Основният
принцип е да се играят пиеси само на
арменски език и то – пиеси от
арменски класици. Театралната ни
трупа е едно обществено семейство,
крепящо се върху разбирателството,
взаимното уважение, компромиса,
любовта. Театралният състав е към
ОАБС „Парекордзаган” клон Хаско-
во, но това не значи, че другите орга-
низации не ни помагат, напротив,
ние имаме силната подкрепа на НЧ
„Арарат – 2001”, както и на ОАБС
„Парекордзаган” клон Пловдив.
Искам да благодаря на всички орга-
низации от градовете Пловдив, Шу-
мен, Бургас, Сливен, където сме

ТЕАТЪР
И АКТЬОРИ,
ПУБЛИКА,
ВНУШЕНИЯ
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Един от големите арменски
празници е Вартавар, свързан с
легендата за Ной и неговия
ковчег, стигнал до планината
Арарат. След покръстването на
арменците през 301 г. празни-
кът Вартавар е обвързан с
църковния празник Преобра-
жение Господне от Свети Кри-
кор Лусаворич. Той специално е
поставил този празник в деня
на празника на Астхик, която
била богиня от Арменската ми-
тология. На този ден хората са
подарявали рози,пускали са в
небето гълъби и са се пръскали
с вода. През годините хората
забравиха за Астхик и започна-
ха да празнуват празника
Преображение Господне, но за-
пазиха ритуала - пръскането с
вода.

Тази традиция
ни събра отново
на 12 юли 2015 г. в местността
„Тракийска чешма”. След
празничната литургия проведе-
на от дер Бартохимеос в църк-
вата „Сурп Саркис” се качихме
в автобуса осигурен безплатно
от г-н Антраник Шакарян. На
поляната край чешмата, ограде-
на от гора, пристигналите бяха
приятно изненадани от украсе-
ната със саксии цъфнали цветя
каменна чешма и опънатите
между дърветата гирлянди, на
които висяха балони, за тях се
бяха погрижили дошлите по-
рано Анахид Андонова и
Анджела Бояджиян. Това
създаде още по-силно усещане
за празник. Децата се пръснаха
по поляната. Мъжете запалиха

барбекютата и наредиха върху
тях мръвки и зеленчуци. Жени-
те заредиха масите с все-
възможни салати,
специалитети и... празникът за-
почна. Когато всички се събра-
ха около трапезата деца от
групата на скаутите продадоха
билети за томболата, която
впоследствие предизвика много
положителни емоции у всички.
По време на обяда бяхме
приятно изненадани от Шохик
Симонян, която изпя няколко
арменски песни, с което даде
тон на веселбата, а Ани Шака-
рян я възнагради от името на
ръководството на ХОМ с малък
подарък. След нейното
изпълнение целият ден преми-

на под звуците
на арменска му-

зика лееща се от тон-колоните
на леките автомобили. След ка-
то приключиха с обяда младе-
жите и децата грабнаха водни
помпи, пръскала и туби и за-
почна голямото поливане. Ни-
кой не беше пощаден от
живителните пръски во-
да,символизиращи пречиства-
нето и плодородието. С голям
интерес и много смях наблюда-
вахме игрите „Теглене на въже”,
Носене на яйце в лъжица с
уста” и други. Победителите бя-
ха наградени с локомства,
предвидливо приготвени от ръ-
ководството на ХОМ. Така с
игри, песни, много настроение
и смях премина един национа-
лен арменски празник. И като

говорим за празници, органи-
зирани от ръководството на
ХОМ гр. Варна, искам да споде-
ля оригиналната идея на Ани
Сърмаджиян за отбелязване на
1-ви юни „Международен ден
на детето”. Платихме на желае-
щите деца от всички възрасто-
ви групи билети за гледане на
програмата на делфините в
Делфинариума в гр. Варна.
Най-малките бяха придружени
от родителите си, а двама
смелчаци бяха поканени и
участваха в играта на делфини-
те. Всички бяха приятно изне-
надани и доволни от
нетрадиционния подарък, кой-
то получиха за този детски
празник.

ЕЛИСАВЕТА КИРКОР
ДИМИТРОВА

НА ВАРТАВАР В ГРАД ВАРНА

представили всяка наша поста-
новка и арменската публика с
интерес и много критично ни е
възприемала. Няма да е спра-
ведливо да не спомена и
градове, където също
сме изнесли представле-
ния: Русе, Варна, Ямбол,
Ксанти и Солун в
Гърция.

– Определете посла-
нието на постановката,
посветена та 100-го-
дишнината на арменс-
кия геноцид… Кое е
най-важното в нея?

– С наближаването на 100-го-
дишнината от Арменския гено-
цид възникна необходимостта
от спектакъл със силно
въздействие и върху арменския
зрител, и върху българския зри-
тел, с внушение за подраства-
щото поколение, което бях
убеден, че само е чувало за гено-
цида, без да знае истината, хро-
нологията и пораженията.
Спектакълът трябваше да бъде
на български език. Прочетох
много книги и материали, дока-
то стигна до романа „Ереван“ на
френския писател Жюлбер Си-
ное. Усетих, че по този роман
може да се напише подходящ
сценарий. Повторно прочетох

романа, написах сценария,
раздадох папките на ядрото на
театралния състав и на предсе-
дателите на организациите за
мнение и коментари. Сценарият

бе одобрен едино-
душно и заглавието на
спектакъла дойде са-
мо: „100 ГОДИНИ С
БОЛКАТА В ДУША-
ТА”. Музиката и
танците са в унисон
със събитията. На-
чалният танц предве-
щава какво ще се
случи, а финалният
танц, който се

изпълнява от децата, посещава-
щи неделното училище, е
символизиращ бъдещето на на-
шия народ. Предполагахме, че
намирането на 28 участника ще
бъде проблем, но се оказа, че
напразно сме се притеснявали.
Аз специално бях много
приятно изненадан. Питате ме
за посланието на спектакъла и
какво провокира той у зрителя.
То е към всички, настоящи и
бъдещи поколения: никога не
трябва да се забравя, а да се
предава от поколение на поко-
ление истината за тази най-
тъжна и черна страница от
историята на нашия народ и на
човечеството.

ТЕАТЪР И АКТЬОРИ,
ПУБЛИКА, ВНУШЕНИЯ

От стр. 8
– От близо две десетилетия

Вие г-н Шакариян се занимавате с
въпросите на арменската църква
(наблюденията ми са от Варна)
като председател на църковно
настоятелство – за поддържане на
сградата и църковната дейност, а
също и за имотите на арменската
общност – читалището, учили-
щето… Сега имате най-високото
национално признание – предсе-
дател на Eпархийския съвет и е
ясно, че в този съвет се решават
въпроси с национално значение
т.е. Вие сте нещо като демокра-
тично избран министър-предсе-
дател на духовния живот на
арменската диаспора в Бълга-
рия… Как се чувствате като та-
къв и какви качества трябва да
притежава, според Вас, човекът
на този пост?

– Благодаря за добрите думи и
признанието към скромния ми
принос в полза на арменската
общност и нашата църква. Не
приемам себе си за толкова зна-
чим и твърдо вярвам, че всеки
член на нашата общност има го-
товност да се отдаде на работа в
нейна полза, нужно е само да
открие своята лична мотивация.
А моята мотивация е проста и
ясна – доказах за себе си, че в
бизнеса мога да създавам – ра-
ботни места, модерно организи-

„РАБОТЯ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВСЕОТДАЙНИ ХОРА...”
(разговор с Антраник Шакариян – председател на Епархийския
съвет на ААПЦ в България, член на Общински съвет – Варна)

рани и работещи структури и спо-
коен живот за стотици хора. Това
ми даде убеждението, че имам
способности в организирането на
хора и процеси в името на успе-
шен резултат. Убеждение, което,
като се насложи към дълбоко
възпитаната ми от семейството
вяра в Бог и в силата на
общността, формира решимостта
ми да се заема с църковните и ду-
ховни дела, съхраняващи тради-
циите и устоите на общността ни.
Ние сме най-старата християнска
общност в света и аз никога няма
да се уморя да повтарям, че
единни – сме непреодолим фактор
във всяка точка на страната, а за-
що не и в света. Затова, не крия,
приемам като изключителна при-
вилегия и отговорност избора ми
за председател на ЕС на ААПЦ и
няма да спра да работя за единс-
твото, авторитета и просперитета
на арменската църква и арменска-
та общност в България.

– Посочете няколко основни
идеи, които направляват Вашата
дейност като цяло като председа-
тел на Епархийския съвет на
ААПЦ в България извън све-
товния контекст, който е понятен
и разбираем напълно?

– От встъпването ми в
длъжност като председател на
Епархийския съвет на ААПЦ в

България дейността ми е била
подчинена във всяко мое
действие на обединяването на
общността и събуждането на
чувството на принадлежност у
всеки от нашите сънародници
към най-старата християскка
общност в света. Всеки от нас
трябва всекидневно да открива
своята възможност да подпо-
могне я читалище, я училище, я
храм – в името на единството и
съхраняването на ценностите в
общността. Ние, арменците, сме
трудолобив и миролобив народ.
Трябва само да осъзнаем, че сила-
та ни е в понятието ЗАЕДНО, а не
в казармения принцип за спася-
ване поединично. Когато заедно
формулираме целите си и обеди-
няваме усилията си в постигането
им, няма кой да ни спре и да ни

На стр. 13
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Ангел се задуша-

ваше, въздухът се бе
степал, натегнал от ужас и мъка;
между атомите му се стичаше кръв,
беше се увил около врата му. За да
разхлаби примката, той замотолеви,
като от дума на дума гласът му
заякваше и снишената му глава се
изправяше все повече:

– Аз… май трябва да кажа „бра-
во”… Или: „Моите поздравления”…
Всички сте много… начетени. Боже
помилуй… Този опит да повторите
онова заиграване от „Идиот”, като
всяко повторение в историята, пък
била тя литературната, е фарс… во-
девил. Там боязливо, рафинирано,
манкьорски, обаче разказваха неща,
случили се уж с тях… извършени от
тях, при това – гадки нещица! А
вие… вие разказвате какви ужася-
ващи истории сте прочели или чули!
Аз можех да ви разкажа нещо
свое… непрочетено… как за един
месец загубих двамата най-скъпо-
ценни човеци в живота си… Но то-
ва е неотвратима несправедливост
и едва ли ви интересува… отказвам.
Няма смисъл… Вие хора ли сте, за
Бога, или изрезки от списания и
вестници! На някои от вас, докато
цитираха или преразказваха, им
играеха челюстите, очите им се
заоблачиха… а-хá да ръсне мъжки
дъжд! Добре, журналистиката бълва
ката ден такива истории. Един
руски колега буквално преди две
седмици ми каза, че са хванали най-
чудовищния сериен убиец на века –
някой си Чикатило, украинец, си-
гурно скоро ще гръмнат медиите…
О да, има ги тези злодеи: не съм
сляп. Но… животът, истинският,
зъзне в мазето, изцъцря се като ви-
но през чеп на бъчва. Пък вие… до-
ливате отгоре вода – става все
по-никакво и безвкусно да се живее,
става… виртуално (понеже си вну-
шавате, че пиете вино)… Идва векът
на книжните плъхове… може и да е
дошъл вече. И тия, дето не са
пипвали печатарска хартия, дето по
цял ден думкат по клавиатурата на
компютъра, и те са книжни плъхо-
ве… хайде – пластмасови мишки:
цък-цък, цвък-цвък… Човекът се
изражда. Ако види паднало на ули-
цата дете, гнусливо ще го заобико-
ли, но като чете за някой мил

гаврош или гледа по телевизията
разперените ръчички през оградата
на някое сиропиталище, под лъ-
жичката му заиграва. За две секунди
и три четвърти е готов да спаси све-
та, да съчувства. С едно голо съ-
чувствие светът няма да се промени.
Първо да променим… да спасим се-
бе си! Да, и аз съм в същия кюп –
мишка в капана на буквите… Ако
мнението ни за човека е низко, за-
почваме и да постъпваме съобразно
това мнение с него: низко. По-добре
да надценяваме хората.

Спареният въздух в заличката
натегна от взривоопасна тишина.
Крум пронизително се взираше в
групата си и изчакваше. И тъкмо
когато пое въздух и изкриви устни,
решил, че е дошло времето да палне
фитила, най-умълчаният от компа-
нията, подранило прошареният
Арам, го изпревари:

– … А най-добре е да имаме
точна мяра за човека – нито прини-
зяваща, нито възвисяваща; да знаем
на какво е способен – и когато
размаха крила, и когато размаха то-
пор… – Той разтри челото си, като
че ли за да изглади внезапно появи-
лите се по него гънки. – За жалост,
пухените крила ще стигнат до
слънцето и ще бъдат изпепелени; а
ненаситния топор няма какво да го
спре… освен изнурението на ръка-
та… Да, не ни прави чест, че
препредаваме чужди истории. Но аз
съм арменец – и в кръвта ми има
поне по едно кръвно телце от про-
лятата през този сбъркан век кръв
на милион и половина мои събратя.
И ако разкажа някоя от тези
страшни милион и половина исто-
рии, ще я разкажа от първо лице –
тя е моя, аз съм я преживявал ми-
лион и половина пъти! В съня ми и
наяве са идвали тези мъртъвци, с
пламнал взор, сухи като съчки… ка-
то очи без влага… след плач, който е
изцедил и сетната сълза… Виждал
съм техните видения, как крещят
молитвено полуживи, потопени до
кръста във вряла вода, насичани с
ятагани и секири, горящи като
факли…; виждал съм как касапите
ритат футбол с парчета от труповете
им… как с нажежено желязо режат

мръвки от изпосталялата им плът и
ги пекат и ядат пред тях… – Той
спря, понеже се бе задъхал и гласът
му заскърца като пясък по кости. –
А България… за да не си разваля
геополитическия достлук с жажда-
щата да е пак империя Турция, не е
заклеймила геноцида против народа
ми… и си измива ръцете като Пилат
с великата поема на Яворов… Не
мразя днешните турци, те нямат ни-
що общо. Но как мога да забравя
онези мракобесни потомци на Ата-
тюрк, които опръскаха Земята с
арменска кръв! Тая кръв е древна
кръв, в нейните подмоли тътне гла-
сът на страната Наири – 26 века
преди Христа! Вашият княз Борис и
светите Кирил и Методий са върве-
ли по арменски следи – ние сме
приели християнството векове пре-
ди вас, и то без да избиваме цвета на

нацията си, и имаме своя азбука от
първите години на пети век. Месроп
Мащоц е бил посветен не по-малко
от вашите свети братя. Иначе наша-
та азбука нямаше да започва с
буквата, с която започва Бог на
арменски (Аствац) и да завършва с
буквата, с която изписваме Христос
(Qristos). Ето за тоя наш Христос
искам да ти разкажа, Ангеле… с ду-
мите на дядо ми. Само една вметка
преди това: дядо ми разправи
всичко това, когато бях вече на 28.
Попитах го: „Защо чак сега?” „Защо-

то не исках да растеш с омраза към
турците и с болка, която да те
изкриви… да изкриви пътя ти” – ми
отговори той. Та ето, слушай този
негов неизличим спомен, който ви-
наги обливаше лицето му в сълзи…
Наближавали Сирия, когато в
пустинята ги завардили конници с
черни бурки и черни никаби на ли-
цата. Дълго псували на неразбираем
език, но един знаел малко турски и
рекъл: „Вашият Господ нали ви
изкупи! Сега животът ви иска
изкупление. Ха да видим ще ви по-
могне ли Христос!”… Хванали едно
петнайсетгодишно момче с руйнали
по раменете къдрави коси и красиви
черни очи, тънко като непоена вей-
ка. Сковали кръст. Разпнали го пред
майка му… пред всички. Със сла-
дострастна жестокост забили
гвоздеите в краката и ръцете му. А
после приковали главата му с още
два гвоздея – през красивите му
черни ириси… И опиянено креще-
ли: „Къде ви е Господът да спаси тоя
невинен младенец, а!? Велик е
Аллах! А вашия Иисус защо го ня-
ма?”… „Но той беше там – казваше
дядо ми, – пред очите ни, разпнат, с
изчегъртани зеници… с алени
локви вместо орбити, на 15 години,
без да изстене нито веднъж! Това е
моят Христос, истински, от плът –
не библейският, а онова красиво
окървавено арменско момче в
пустинята Деер Зор! Аз съм виждал
живия Христос, сине!”…

Речта на Арам изведнъж засече,
той рязко скокна от стола и се
обърна към стената; раменете му се
бяха превили под тонове неумолими
факти, потръпваха гърчиво.

Гърлото на Ангел се разжари –
доменна пещ, в която се топеше
огромно кълбо стъкломаса; сърцето
му захърка като електрическа кафе-
мелачка: искаше да смели себе си…

Ксения изневиделица писна:
– А Рассия признала генацид

против армянов! – Май беше забра-
вила и малкото български, понаучен
за 15 години…

Нейното пронизително възкли-
цание раздра непоносимо задушна-
та атмосфера. Калин се надигна
бавно. Взорът му първо многозна-

чително при-
търча до Рачо,
после се занити

в полуизвърнатия тил на Арам;
накрая се върна към масата – ре-
жещ, стоманен, легиран, като нож за
кристали.

– Ако кюрдите искат да постигнат
поне стъпка напредък в желанието
си за автономия – с нисък, тръпен
тембър захвана той, – те първо
трябва да направят всеобщ молебен
във всичките си джамии и на
всичките си свети места едновре-
менно и да измолят прошка от изби-
тите от тях арменци. Понеже тъкмо
кюрдите са били най-жестоки… Тази
карма е кръвна… и кръвнишка! След
като си бил на страната на сегашните
си потисници и против едно
малцинство, което плахо е говорело
за автономия, да искаш сега автоно-
мия от Турция, е невъзможно.
Кюрдите първо трябва да пречистят
съвестта си. Ами че нали сега искат
точно това, заради което са драли
живи, насилвали, подковавали като
коне, блъскали в пропасти и обезгла-
вявали връз пънове не само мъже, но
и невинни жени и деца на друго
малцинство. Плячкосвали са всичко
и са продавали оцелелите деца като
роби. Нали самите турци могат да им
кажат ребром: „Как така искате авто-
номия от нас, след като бяхте с нас,
когато клахме жени и деца, които до-
ри не бяха чували тази дума!?”. Днес
кюрдите сърбат попара, която е дро-
бена и с техни пръсти. Изкупват не-
човешката си свирепост през 1915-а.
И на кръста са приковани със
собствените си пирони.

Той млъкна така рязко, както бе
започнал, и пак размени тайнствен
поглед с Рачо.

Арам се извърна бавно; очите му
влажнееха и тъмните им орбити
хвърляха сянка почти върху цялото
му лице.

– Не искам мъст – тихо каза той.
– Само искам да знам как един цял
народ може да живее със съзнание –
пресен съсирек… не, съсирекът е
вече път към изцелението… съзна-
ние – гнойна рана – абсцес!

– Като не го възпалява излишно
– глухо отрони Ангел. – Дядо ти е
бил мъдър човек, щом е отложил
споделянето на прозрението си до
двайсет и осмата ти година…

СТРАНИЦИ ОТ РОМАНА „ДО ДЪНО“ ОТ ГЕОРГИ ВЕНИН (2012)

– Вие започнахте успешно своята
дейност като председател на
Църковното настоятелство – посо-
чете сам, моля Ви, какви нови форми
и методи на работа въведохте за
постигане на определени цели и по-
пуляризиране на арменската кауза.

– Приех поста на председател,
след като г-н Антраник Шакариян бе
избран да ръководи Епархийския
съвет. Преди този избор Църковно-
то настоятелство бе изградено като
екип с определени план и методика
за работа. Освен пълната приемс-
твеност, която бе задължителна след
дългогодишната успешна работа на
предния председател, се опитахме да
организираме и нови мероприятия,
демонстриращи близостта между
светското и духовното ръководство
на църквата. В този ред на мисли го-
ляма роля изигра успешното ни
взаимодействие с духовния пастир
Тер Бардухимеос. Това бе прието
изключително положително от
общността, а от градината, в която
посяхме семената в началото, сега
започваме да берем плодове.

– Наблюдава се, че използвате в
работата си активно връзките с
обществеността чрез Интернет,
Фейсбук, ел. пощата… Много от съ-

„БЛИЗОСТ МЕЖДУ СВЕТСКОТО И ДУХОВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЦЪРКВАТА”
(разговор с Масис Багдатян – председател на църковното настоятелстнво на ААПЦ ”Св.Саркис” – Варна)

битията в ААПЦ се представят и в
снимки… Естествено, това е един
съвременен подход и излизане на
широкия път на глобалното общува-
не. Какви възможности дава това на
арменската общност, как мислите?...

– Интернет е възможност за
бързо и лесно популяризиране на
идеи, пренос на информация и
постоянна комуникация между хо-
рата. Вярата, религията и образова-
нието, лежащи в основата на
духовността са основните възпита-
тели на добродетели и за нас е за-
дължително да използваме всички
начини за популяризиране. Со-
циалните мрежи и изобщо интернет
е начинът да достигнем до младежи-
те и това е причината да обновим
изцяло нашия сайт в глобалната
мрежа и да организираме няколко
дискусионни групи в социалните
мрежи.

– В какво се изразява взаимопо-
мощта между арменците в днешно
време?

– Тя е в няколко направления.
Извън социалната взаимопомощ,
която е характерна за всички
диаспори и малки общества, ние
обединени около Църквата се стре-
мим да си помагаме и по много дру-

ги начини. Един от тях е информи-
раността относно обществено-со-
циалните и административни
процеси протичащи в държавата.

– В какво и как се изразява сли-
ването и единството на арменци и
българи в духовен план, на базата на
ясното признание и братско отно-
шение на българите, подкрепили
арменската кауза: 100 интелектуалци
писаха петиция, в много български
общини Геноцида е признат, нався-
къде българите състрадават заедно с
арменците и ги подкрепят, В ААПЦ
„Св. Саркис” – Варна, например,
идват на неделната служба и много
българи?...

– Единството на арменци и
българи се основава на много общи
черти, религия, бит, история, общи
неволи. През 1915 следосвобожденс-
кият идеал на българите по такъв
начин кореспондира с неволите на
бежанците от Геноцида, че Царство
България пренебрегва факта на
съюзничество в Първата световна
война с Турция и подава ръка на
арменците. Този факт, предполагам
няма аналог в световната история.

– Не случайно науката днес опре-
деля, че т. нар. арменски въпрос се
концентрира около станалото преди

100 години и отношението на наро-
дите по света към него – то е ярък
пример за геноцид, както и това,
което се случи и с някои други наро-
ди в по ново време…Мислите ли, че
е време в световен аспект да се опре-
дели ден за отбелязване на Геноцида
и да се посочат проявите в тази по-
сока?

– Да, и този ден задължително
трябва да е 24-ти април. В офи-
циалните календари на много стра-
ни този ден и сега е наречен, като
„Ден за отбелязване на Геноцида
срещу арменците”. Световното
признание, за което арменците се
борят, ще донесе и световното отбе-
лязване на тази трагична дата.

– Единна, неделима, цялостна и
влиятелна е арменската диаспора
във Варна – такива са моите наблю-
дения и за страната… Вие като
избран от всички ръководител на
общността, какви принципи спазва-
те във взаимоотношенията си.

– Арменските организации са с
обществен характер и не отправят
политически послания. При тях е
важен принципът на абсолютна то-
лерантност между нуждите на всяка
една от тях, да осъществява целите
си. Църковното настоятелство е обе-

динително звено между тях, така
както и Църквата е обединител на
Диаспората.

– Освен в. „Литература и
Общество” – български Национален
вестник за литература, изкуство и
обществен живот, издаван във Варна,
няма друг вестник в България, който
така последователно, задълбочено,
постоянно и добронамерено да отра-
зява българо-арменското единство,
взаимопроникване и сътрудничество
между арменската диаспора и бълга-
рите у нас (в продължение вече на 7
години – става дума за съвременен
български вестник с чисто български
генезис). Как се отнасяте към тази
позиция на вестника и с какво бихте
я подкрепили?

– Това е точно така и ние сме
изключително благодарни на в.
„Литература и Общество” за
принципната и неизменна позиция в
подкрепа на арменската кауза.
Вестникът е четен от диаспората и
неговите броеве се следят с интерес.
В този ред на мисли, ангажиментът
ни за взаимодействие и подкрепа
във всички аспекти на духовния,
обществено-социалния и образова-
телния живот са твърди и
неотменни.

2015-ТА: 100 ГОДИНИ ОТ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД
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– Господин Джезайрлиян,
произхождате от известен
варненски арменски род, оставил
следи в различни области на тру-
да и обществените прояви…
Какво представлява за Вас родо-
вата връзка, как арменецът се
отнася към родовите си корени и
естествено – към народностното
и неговото значение в живота на
всеки един човек?

– За арменците е характерно,
че родът и семейството са водеща
ценност в живота. Добруването и
развитието на семейството и ро-
довата система са сред основните
цели в развитието на всеки устре-
мен към прогреса човек. Поради
историческите събития арменс-
кият народ е приспособен да жи-
вее в диаспора сред други
по-големи общности и това
предполага той едновременно да
се старае да се интегрира в
обществото и да съхрани
родствената си традиция. Точно
тази черта – ценността за съхра-
нение и просперитет на се-
мейството и рода в много случаи
е основна движеща сила, довела
до значими успехи в бизнеса,
търговията и предприемачество-
то. Цели фамилии обединяват
всички сили и умения в дадена
сфера на развитие и работят
заедно за постигане на успех и
дългосрочна сигурност, като по
този начин допринасят за цялата
общност и държава. Такива при-
мери са много арменски фамилии
живели и работили в Европа и
Америка.

– Кои нравствени черти на
арменеца бихте посочили като
водещи за устойчивостта му в
океана от проблеми и иновации
днес, както и за адаптивността и
значимото присъствие на
представителите на арменската
общност в бизнес средите, инте-
лектуалния труд, изкуствата, къ-
дето се проявяват преди всичко?

– Арменецът в общия случай е
съзидателен и предприемчив чо-
век, който се стреми да създаде
траен принос за обществото, се-
мейството и рода си. Няколко са
нравствените черти, които го ха-
рактеризират:

Преди всичко здравата
ценностна система, на фона на
която много ясно се открояват

отдадеността към семейството,
рода, общността, християнската
религия и църква и обществото.

Трудолюбието е друга ха-
рактерна черта – отдаденост на
работата и силна мотивация за
създаване на добавена стойност и
развитие на дейността, постоянно
усъвършенстване. Арменците са
едни от най-добрите
предприемачи и работни-
ци.

Професионалната
приемственост също е
много силна черта на
арменците, която е изра-
зена в родовите връзки и
семеен бизнес като
например най-известните
занаяти часовникарство,
златарство, железарство и други.

Друга важна черта е силния
стремеж към новото и инова-
цииите особено в технологично
отношение – много силна черта
за успех в предприемачеството.
Поради силната мобилност на
арменците по исторически при-
чини в началото на XX век те
пренасят в България много нови
за времето си занаяти и техноло-
гии – основни примери са нике-
лаж и нови техники в
златарството.

Характерна е също и голямата
привързаност към християнската
вяра и образованието. Макар и
гонени от пределите на Османс-
ката империя, където и да се уста-
новят арменците първо създават
църква и училище – в България
има много такива примери. В
Османската империя сред
арменците още през XIX век мно-
го силно е било развито печа-
тарството. Почти всички
печатници са били арменски,
предимно в Цариград. Разполага-
ли са и със славянска азбука и
много от книгите на български
език в Османската империя са
били отпечатани от тях. Има
данни, че дори в Индия е бил
издаван арменски вестник през
XIX век.

– Историята на българо-
арменското единство има свои

исторически знаци и все пак – в
какво си подхождат и допълват
българи и арменци и по какво се
различават, според Вас?

– Българите и арменците са
силно свързани. Те са близки
християнски народи със сходна
историческа съдба и страдание по
време на съществуване на

Османската империя.
Клането след

Априлското въстание
е много силно отразе-
но сред арменците в
Османската империя.

Още през Балканс-
ката война арменска
рота, предвождана от
Антраник Паша (кой-
то е водил тайно

освободително движение в
Османската империя) се е вклю-
чила напълно доброволно на
страната на България. Много от
арменците са загинали при сра-
жение. Антраник Паша е нацио-
нален герой за арменците, той
организира множество бунтове и
предвожда въоръжени сили сре-
щу турците. В последствие отива
въвФранция и умира там.

Арменците ще бъдат вечно
благодарни на България –
арменците избягали от геноцида
веднага получават прием, въпре-
ки тежкото положение в този мо-
мент в страната. Това не е така
навсякъде на

Балканите. Тази силна благо-
дарност се предава от поколение
на поколение сред арменците. Тя
се помни, знае и говори. В нашето
семейство има личен спомен за
възрастните, които плакаха мно-
го, когато е починал Цар Борис III
– защото той е помогнал на
всички арменци, които са наме-
рили спасение в България.

Различията между българи и
арменци се коренят в бита и по-
минъка на двата народа. Докато
българите остават здраво свърза-
ни със земята, което предопреде-
ля развитието на земеделието и
животновъдството по български-
те земи, то арменците владеем до
съвършенство занаятитчийство-

то и търговията. Повечете
арменци са изкусни златари, би-
жутери, известни фотографи, ча-
совникари, шивачи, шапкари.

– Вашите успехи в живота и в
труда са плод на упорита и после-
дователна активност, на целена-
сочена и отговорна дейност, на
отдаване на обществено значими
процеси и прогресивно разви-
тие… Имате ли своя формула за
успеха, днес?

– Формулата се съдържа във
въпроса Ви – упорит и последо-
вателен труд, постоянство и
търпение. Поемане на отго-
ворност, отдаденост на се-
мейството, преследване и
изпълнение на обществено зна-
чими цели. Иновационни реше-
ния и предприемчивост.

– През 2015-та се отбелязват
100 години от Геноцида над
арменците… Доколко и как Ва-
шите предци са част от събитията
от 1915-та година (или от по-
добно отношение преди това)?

– Моите предци още в края на
XIX век бягат от гоненията в
Турция. Преди това с живели в
Цариград, имали са работа и
собственост. Прабаба ми бяга с
четирите си деца, като в сумато-
хата изгубва най-малката –
Ментуи. Смелата жена успява да
се спаси с децата си в България –
първо намират прием в Русе, а
после се установяват във Варна.
През цялото време семейството
търси малката Ментуи. Години
по-късно през 1956 г. дядо ми
Антраник открива изгубената си
сестра, която е била спасена във
Франция.

20 000 арменци, след като вди-
гат бунт срещу Османката власт
по времето на султан Абдул Ха-
мид II, се установяват в България
през 1894 г. -1896 г. През Балканс-
ката война (1912 г. – 1913 г.),
числото на арменците в България
достига 35 000 и продължава да
расте. След принудителното пре-
селване на арменците в Турция,
поради бунтовете, които вдигат в
Османска Турция през (1915 г. –
1922 г.), през 1922 г., по времето

на управлението на Александър
Стамболийски, 22 000 арменци,
намират подслон в България.
Техните потомци и емигрантите
от Армения, след разпадането на
Съветския съюз, са повечето от
днешните арменци в България.

– Паметта на народите т.е така
наречената „народна памет” ви-
наги е по-силна от официално
приетите характеристики на
определено време или на опреде-
лено действие… Защо арменците
са непримирими към изопачава-
нето на нещата или към скриване
на истината?

– Историческите факти са
неоспорими. Отзвуците от кърва-
вите събития по гоненията срещу
арменците в Османската империя
отекват в цял свят. Хиляди се-
мейства в редица държави отва-
рят врати да приютят оцелелите.
Родовата памет е съхранила спо-
мена за арменския геноцид,
признат в много страни. Арменс-
кият народ е непримирим с изо-
пачаването, скриването и
отричането на фактите, такива
каквито са се случили по време на
геноцида, белязал всяко арменско
семейство със загубата на близък
родственик. Общо жертвите на
геноцида са над 1 милион. Макар
и в миналото, за бъдещите поко-
ления е важно да се признае исто-
рическата истина. Арменците
имат много силно чувство за
общност и съпричастност – те
помнят и милеят за истината.

– Освен природата, както
разбирам от Вас самия, какво още
считате за съвършено в живота?

– Природата е съвършена,
наистина. Нищо създадено от чо-
века не може да бъде. Удивява ме
съвършенството на човешкия
организъм, който е безкрайно
сложна и добре свързана машина
и ни позволява да създаваме
всичко около себе си.

Съвършенството на природата
също виждам в жените – те са
уникални и много по-силни като
организъм и душевност от мъже-
те. Вървейки по смелите стъпки
на моята прабаба, предупредели-
ли сякаш съдбата ми, днес имам
щастието да съм заобиколен от
други прекрасни жени – моята
майка, съпругата и дъщеря ми.

„ЗА АРМЕНЦИТЕ Е ХАРАКТЕРНО, ЧЕ РОДЪТ И
СЕМЕЙСТВОТО СА ВОДЕЩА ЦЕННОСТ В ЖИВОТА”
(разговор с Антраник Джезайрлиян – ръководител на фирма, известен варненски предприемач)

(Крикор Азарян (1934-2009
г.) е изявен режисьор и дълго-
годишен преподавател в
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,
почетен професор на Нов
български университет – Со-
фия, председател на Българска-
та асоциация на режисьорите
от театъра. Удостоен е с поче-
тен „Аскеер”)

Книгата „Крикор Азарян –
алхимия на играта”, 2014 г., изд.
„Захари Стоянов” е дело на Ва-
лентина Радинска – неговата
съпруга, редакторът Венета
Дойчева и на негови ученици,
поклоници, следовници, актьо-
ри и режисьори. Този състав от
професионалисти-ентусиасти
предопределя характера на
изданието. То е едно щастливо
съчетание на спомени, мисли,
отношения, със задочната, но
неразкъсана, притегателна сила
на техния обект – титана про-
фесор Крикор Азарян, уважа-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ И РЕЖИСЬОРЪТ–ОМАЙНИК
вания и обичан Коко.

Книгата започва с десет не-
забравими Кокови заповеди за
професията. Някои от тях
надхвърлят рамките на театъра,
на играта и имат
екзистенциално, общочовешко
звучене: „Бъди в мир със себе
си”, „Не ти си важен, важно е
това, което правиш”, „Любов и
вяра”. Думите на 30-те участни-
ци в изданието не само
потвърждават тези постулати,
но по отделно и в съвкупност
извайват образа на вдъхновите-
ля на техните творчески дела. В
тях е останал примера му на
мъдрец, получил респекта и
любовта на студентите и актьо-
рите чрез своя високоорганизи-
ран и целенасочен труд. Той е
обрисуван като позитивна
личност („аз винаги виждам ча-
шата полупълна, а не по-
лупразна”), с чуство за хумор и

импровизации, с огромно лю-
бопитство и удивление към не-
щата, стоицизъм, но и обич
към живота,със всеотдайност в
семейството и в професио-

налната работа („Смисълът на
живота е в това – да даваш”).

В профeсионалната си сфера
Крикор Азарян изхожда от
разбирането, че изкуството е
опит за обяснение на живота и
се самоотдава за неговото
представяне пред публиката.
Обича актьорите, провокира
тяхното въображение, прави ги
съпричастни в творческия про-
цес. Сам той е с нестандартно
мислене, неочакван в действия-
та и решенията си, толерантен
към различното и различните и
към творческата свобода на
актьора. Приема неговия та-
лант, но очаква прояви на ха-
рактер и много труд. Неговият
театър е винаги действен и на-
сочен към „...значим проблем,
преживян в ярка човешка исто-
рия” (Венета Дойчева). В пие-
сите има много емоции, любов.
За нея той твърди: „ Любовта не

се играе! Тя е химия – или се
случва, или не”! Той е убеден
защитник на истината („На
сцената трябва да сме почтени
спрямо зрителя и да не лъ-
жем...”) и към края на живота
си споделя: „... като че ли по-го-
лямата истина е в това, което
съм правил, отколкото в това,
което съм живял”. Разсъжда-
вайки за малцината налични
световни личностни образци –
модели, актьорът Христо Му-
тафчиев затваря именно с него
собствената си рамка за тяхно-
то съществуване.

Такъв е бил Крикор Азарян –
хуманист по убеждение и
призвание, неповторим и зара-
зителен като личност. Затова,
прав е Ясен Пеянков: „Той
наистина остави едно огромно
общество от „коковци”, които
продължават неговото дело до
ден днешен”.

2015-ТА: 100 ГОДИНИ ОТ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД
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Агоп Мелконян е писател-
фантаст, преводач, журналист,
преподавател по арменска фи-
лология в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”,
книгоиздател, носител на награ-
дата за фантастика „Гравитион”,
член на Съюза на българските
писатели. Творчеството му е
обемно – от млади години е
автор на повести, но-
вели, разкази, пиеси,
сценарии за филми.
Той превежда творби
от арменската литера-
тура, издава списание
за научна фантастика
„Омега”, създава изда-
телска къща „Ерато”.

Едни от неговите
преводни произведе-
ния са на арменския
поет Нахабед Кучак – „Целувка-
та, която ти дари ми...”
Личността на този поет е обвита
в тъма – името и авторството са
реални, но не се знае кога и къде
е живял и от кое време датират
неговите чудесни лирични сти-
хове. Затова правдиво и мъдро

звучи твърдението на издате-
лите (Общоарменски Бла-
готворителен Съюз
„Парекордзаган”, клонове Со-
фия и Пловдив, 2011 г.),че „де-
лото е по-велико от твореца”.

Българският превод на Агоп
Мелконян е ефирен и
въздействащ. Стиховете имат
обща тема – любовта и тя е

поднесена нежно в
красиви тонове с ри-
торични въпроси и
себепознавателно към
любимата. Метафо-
рично, обектът на лю-
бовта е назоваван с
природни дадености –
цвете, кипарис, земна
луна, светлина, целе-
бен извор, небесно
просветление, магия,

даже – животоподдържаща во-
да. В стиховете прохождат
ревност и чувство на завист
към чуждата обич. Не са
избегнати и еротични желания:

От любов към теб сърцето
потръпва като лист наесен.

И сълзите по лицето
се стичат сякаш дъжд небесен.

Пусни ме в своите палати,
душата ми пред тях лежи.
Свикнах с твоите обятия,
где да ида – я кажи?
На зряла творческа възраст

Агоп Мелконян издава сборник
от свои фантастични разкази и
новели „Сенки от плът” (1999
г.). Общото, което ги обединява
са елементи на сюрреалното и
на неочаквания край на по-
вестованията. Те се проявяват в
разказа „Там, тогава...” с
интимната среща на сродни ду-
ши след три десетилетия; във
фантастичния концерт на
ефирния оркестър и диригент
(„Един толкова сантиментален
човек”); с липата, пробила ета-
жа, преобразена в музикален
инструмент и обхванала с омай-
на музика целия дом („Сонатина
от Равел”).

Много мило е предадена
рядката среща на чаша вино
на баща и син с мъдри мисли
и съвети, породени от битие-

то. „Две неща изравняват хората
– масата и гробищата” казва ба-
щата. „Пиеш толкова, че после
да можеш да кажеш само добри
неща за себе си” добавя той. И
още: „Славата вълнува само то-
зи, който се стреми към нея”.

В „Нищо повече от въпрос”
главният герой задава жи-
тейския въпрос: „Защо има на-
чало,щом има край?”. Такива
въпроси се доразвиват и в други
разкази: „ Безсмислено е
изкуството да е вечно, щом жи-
вотът е кратък. Не е ли по-добре
да е обратното?” и „Пролетта е
надеждата, че всичко ще се
повтори. Аз не го разбирам
–всичко се повтаря и всичко е
неповторимо”. Един от героите
също се пита: „Морето е сляпа
природна стихия. Или може би
не е? Или може би в тази стихия
дреме разум, а значи и
достойнство, и морал?” Отгово-
рът е – за да го разбереш трябва

АГОП МЕЛКОНЯН
(1949-2006)

да вярваш!”.
Интересен, от кръга на пси-

хологията и фантастиката е
разказа за една инвалидна ко-
личка с възседналия го не-
подвижен млад човек. Интимни
чувства го насочват към една
спортистка. Историята завърш-
ва с изненадваща картина – тя, в
количката, бутана от куцука-
щия, но все пак вече ходещ мла-
деж („Движение и болка”).

Разказът „Една криволичеща
пътека за отвъд” има за тема
предсказание за края на света и
опита на двама кръчмарски по-
сетители да го проточат във
времето. Емоционални са моно-
лозите на един бедняк на тема
страдание, свобода, справедли-
вост, отправен към един пес –
помияр, и на едно домашно куче
към неговия господар („Нагоре
по стъпалата на Бога”).

Агоп Мелконян продължава
да живее със своето творчество
и да радва читателите с бо-
гатството на необикновените си
идеи и мисли.

АГОПМЕЛКОНЯН
1949–2006

Тези стихотворения на Агоп Мелко-
нян се публикуват със съгласието на
съпругата на писателя – Людмила
Мелконян, извършила подбора и пре-
доставила ни ги за печат. Редколегията
на в. „Литература и Общество” благо-
дари на госпожа Людмила Мелконян за
съдействието и доверието.

Считаме, че предложените творби,
разкриващи идеи и теми вълнували Агоп
Мелконян, до голяма степен отговарят и
на въпроса за силата и значимостта на
творческия глас на поета.

„Територия, недокосната от позори”

(Из „Избрани стихове”
от Агоп Мелконян)

* * *
Четири тъжни куплета,
без барабани и без тромпети,
без медали, без фрази,
с неспестени солени паузи.

Три крачки спечелена територия,
недокосната от позори,

изпитание на силата
за три крачки могила.

Две крила – остри резени,
под небето обесени,
разпънати вместо проклятие
към светото разпятие.

Едно цвете, но с корена,
за да не го съборят
и пчелите, и капките,
и любовите кратки.

Нищо друго. Отстъпи на времето
и на клетъчното горене.
Ще чуеш, ако не говориш,
как всичко ще се повтори.

ДУША

Ах, душата ми, душата ми –
тя е такава създадена,
тя не може да бъде излъгана,
но може да бъде предадена.
Тя нищо от вас не иска,
не иска нищо,
само безумно ви моли

да не бъде разнищвана.

Тя е мистерия мрачна,
възел от тайни,
тя не може да бъде в съгласие,
тя е крайна.
Тя не иска да я навиквате,
да й крещите,
само безумно ви моли
да я пощадите.

НА СЕБЕ СИ

Разтваряй се, разтваряй се в далечното.
Дочуваш ли – една изнервена Вселена
е тръгнала от нищото към вечното.
Така ще стане някога и с мене.

Ще стигна онзи бряг, след който
вече няма други брегове.
Седнете покрай мен, налейте си

от мойто
и кажете: „Него вечността го взе.”

И дълго, дълго ще се сливам
с трайното,

плътта ще стане пръст, кръвта – вода.

Ще каже Бог: „Тоя да върви на майната!
На всичките съблазни каза „да”.

Във всичко в този свят ще се превърна,
ще се включа в кръговрат голям.
Но никога като Агоп не ще се върна –
по-тъжно нещо от това не знам.

* * *
Свърши.
Усмихва се звезда – небесна рана,
една топола клони кърши,
а на утрото ги няма.

Залепва някой в мрака силуети,
старателно снагата му разнищва.
До утро тъмнината ще посвети,
а на утрото – отново нищо.

Едри капки вишните целуват,
капки като момини мъниста.
До утро тъмнината ще тъгува,
а на утрото – отново нищо.

Една топола с голи клони
от дъжда небето ще избърше.
Няма нищо. Бляскав ромон.
Свърши.

(Тя е от арменски произход –
Франсухи Кеворк Бахчеджян,
родена е в Нова Загора, за-
вършила е българска филология
в Софийски университет „Св.
Климент Охридски”, авторка е
на стихосбирката „Камък върху
камък”, книга с пътеписи „Това е
мой дълг” и др. Носителка е на
националната награда „Конс-
тантин Константинов” през
2006 г. и на орден „Стара плани-
на”. Първа посланичка е на Ре-
публика Армения в Република
България (1994 - 2005 г.)

Черна орис изтръгна Севда
Севан от творческия й път. Но
тя остави за вечни времена
своето значимо литературно
творение – трилогията „Ро-
досто, Родосто”, „Някъде на
балканите”, „Дер Зор”, съедини-
ла в себе си класическите теми
на любовта и семейството, с
арменското битие, големите

СЕВДА СЕВАН – РАНО ПОКОСЕНАТА БЪЛГАРСКА ПИСАТЕЛКА (1945–2009 г.)
исторически събития в Европа в
първата половина на 20-я век и
трагедията на цял народ –
арменския геноцид.

Трилогията въвежда читате-
ля в живота на голямото
патриархално семейство на рано
овдовялата Овсанна Хайгаба-
шян с нейния любим син Давид,
дъщерите й Тамар и Мелвин,
тяхното домочадие, с
неизбежните битови вълнения и
взаимоотношения.

Покрай техния град Родосто
на Мраморно море преминава
историята на първите прояви на
Геноцида на арменския народ в
Истамбул и страната, констати-
рани в кафенето на Ховсеп,
както и историята на заглъхва-
щата Османска империя и
възхода на младотурците-ре-
публиканци.

В разказа са включени още
Васкен Степанович и Артин Бо-

рян – инженери, чието сърдечно
приятелство е пресечено от
съдбовното интимно чувство
между единия към съпругата на
другия. В повествованието на-
мира място и българинът Дими-
тър, участник в действията

срещу поробителя, не-
постоянният и пламенен мла-
деж Дикран и обичта му към
разпуснатата Филор и свидния
му брат Саръ Рупен.

Повестованието се понакъсва
с факти и увличащи разсъжде-
ния, свързани с историческите
събития в България, участието
й във войните, пребиваването
на легендарния Антраник в
България и в с. Галата край
Варна, делата му в арменската
доброволческа рота по време на
Балканската война, живота на
Филор с богаташа Сабахатин.

Краят на първата книга е
скъсен предговор към онова,
което ще се случи с героите, без
да се стига до описание на
тяхната разнолика съдба.
Последната част „Дер зор” е
кратка и е посветена на истори-
ческата несправедливост с
възвръщане на поробителя в

Родосто и първите кланета,
отнели живота на петдесетина
мъже в града, който малко месе-
ци успя да се радва на своята
свобода. Авторският тон е печа-
лен, песимистичен и спира
пред пътя на смъртта „Дер Зор”,
наречен „Незараснал кървав
знак върху жълтия папирус на
историята”, замрял от жал към
себе си и към хората.

Читателят е не само грабнат
от животоописанието на лица-
та, но е и увлечен и понесен от
прилаганите авторски психоло-
гически етюди, както и от
поднесените сцени на народния
бит в различните му прояви.

Думите, изречени от автора в
нейната сага, са мъдри полета,
които можем да пресичаме без
опасности и страх. Самите те ни
завладяват със своята истина и
ни учат да бъдем родолюбци и
хуманисти.

2015-ТА: 100 ГОДИНИ ОТ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД
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Едмонд Казасян, познат с
личното име Вили, е български
пианист, диригент, композитор
в сферата на джазовото музи-
кално изкуство. Работи 8 годи-
ни в бигбенда на Българското
национално радио. Диригент е
и на Естрадния оркестър на Ко-
митета за радио и телевизия.
Автор на музикални произведе-
ния за филми, театър, мюзикли.
Участва с музикални състави в
музикални конкурси „Мелодия
на годината”, Фестивала
„Златния Орфей”, „Music idol”.
Инициатор и организатор е на
радиоконкурса „Тромбата на
Вили”. Удостоен е с много музи-
кални награди, а през 2005 г. – с
наградата „Сирак Скитник” за
цялостен принос към Българс-
кото национално радио.

Вили Казасян покорява със
своя ведър характер, професио-
нализъм, талант, артистичност.
Пред Панчо Панчев дъщеря му
Хилда Казасян споделя: „Аз не
го помня, а съществувам и до
ден-днешен с него, с атмосфе-

рата, която той успя
да предаде и на мен, а
именно цялото това
приятно и уютно усе-
щане за музиката, във всичките
й нюанси и красота. Научи ме
на друг поглед към света и
мисля, че всички, които имаме
това различно светоусещане,
сме много по-щастливи...
Толкова силно желание за жи-
вот, за музика притежаваше са-
мо той...”.

Вили Казасян организира
вокални състави. Оказва
творческа подкрепа на млади
дарования. В книгата си „Ле-
генди на БГ естрадата” (2010 г.)
авторът Иван Георгиев се спира
на кариерата на певеца Стефан
Воронов и пише: „Звездата му
изгрява в БИАД, където Вили
Казасян и ръководения от него
оркестър „Студио 5” дават
шанс на непрофесионалисти да
изпеят нещо”. В същата книга
се отбелязва вокалната група
„До-ре-ми-фа”, която участва

активно в концертната и за-
писна дейност на Естрадния
оркестър на Комитета за радио
и телевизия, ръководена отна-
чало от Милчо Левиев, а по-
късно от Вили Казасян. Много
от песните на групата придоби-
ват голяма популярност.
Между тях е песента „Луна от
захар” на Вили Казасян. В кни-
гата се отбелязва положителна-
та роля на създадената Студия
за естрадни изпълнители с гру-
па преподаватели. Един от
първите е Вили Казасян. От на-
чалния випуск на Студията са
Йорданка Христова, Стефка Бе-
рова, Борис Гуджунов и др.
Възпитаници на Студията са
още Паша Христова, Борислав
Грънчаров, Маргарита Радинс-
ка и др. Певицата Нина
Свтославова посочва помощта
на Вили Казасян, който я на-
сочва към чувството за суинг.

На концерт на гру-
пата „Студио 5”
изгрява звездата на
певицата Богдана

Карадочева. В книгата „Една
българска роза”(2006 г.) на
Иван Георгиев, посветена на
живота и трагичната съдба на
Паша Христова, са записани
мислите на Вили Казасян за
нея. В тях проличава чувството
на колегиалност и добронаме-
реност към други музиканти,с
които тя е работила. А за сама-
та нея той се изказва с възторг:
„ ...смело мога да заявя, че това
е уникално явление... Беше чу-
десен човек, много земна, с
глас, дарен й от Бог... Имаше
невероятно излъчване на сце-
ната, което грабваше” . И в този
дух още много редове…

Семейната среда на Вили Ка-
засян е щастливо музикално
обременена. Негова дъщеря е
известната джаз-певица Хилда
Казасян, от брака му с Надежда
Ранджева, а негов брат –
утвърденият музикант Еди Ка-

засян, свързал личния си живот
и кариерата си с изявената
поппевица Леа Иванова.

И днес, когато слушаме кли-
пове с участието на Вили Каза-
сян и Тодор Колев („Отминали
години”, „ Меки Ножът”) ни
облъхва мека светлина и
жизнерадост. Така е и с чу-
десния телевизионен филм Ви-
ли Казасян – Обичаме те” (2008
г.) на Иван Христов и Андрей
Арнаудов, в който чуваме думи
за него: „Душа на компанията”,
„Кавалер”, „Най-добронамере-
ният музикант”, „Безкрайно
чувствен и толерантен човек”,
„С умение да балансира чо-
вешките отношения” и „С
нагласа за празник на музика-
та”.

Такива личности не умират.
Тяхното творчество и положи-
телни човешки черти надживя-
ват поколения, закътани в
сърцата им и в техните
представи за добро и красиво в
това чудодейно явление, наре-
чено живот.

ЕДМОНД АРАМ КАЗАСЯН
(1934-2008)

(Проф.
д-р на фи-
лософски-
те науки
Саркис Саркисян започва
научната си кариера през 1960
г. В течение на десетилетия той
участва активно в научния жи-
вот и като преподавател. Рабо-
ти дълги години като професор
в Техническия университет –
София, ръководител на ка-
тедра, зам.ректор, директор на
научен център. Научен секре-
тар е на специализирания съвет
на Висшата атестационния ко-
мисия (1978-1990 г.). Автор е на
стотици публикации. Той е
инициатор и създател на спе-
циалността „Арменска филоло-
гия” и на сектор „Арменистика”
в Софийски университет „Св.
Климент Охридски”.)

През 2007 г. беше публику-
ван труда на проф. Саркис
Саркисян „История на Арме-
ния”. Тя е подразделена и
разгледана на четири части:
древна Армения, Армения през
средновековието; Армения в
новото време (ХVІІ-XІX в.) и
от 1918 г. до наши дни.

Един от спорните въпроси е
произхода на арменския народ.
Според автора той се е образу-
вал от арменоидни (с общ фи-
зически тип), племена и
племенни съюзи, които са на-
селявали арменското плато от
най-древни времена и са гово-
рили арменски език (Митани,
Хайаса, Наири). Това става в
периода XІІ-VІ в. пр. р.Хр.
Племето армени получило пре-
възходство в стопанската сфе-
ра, всички са възприели
арменския език и постепенно
са се слели в една народност.

Дискусионен е и въпросът за
възникване на арменската
държавност. Авторът приема,
че това става в резултат на
държавноподобни образования
на трите племенни съюза, от
които възниква арменския на-
род. Най-високо развитие има
групата на урартите в пле-
менния съюз Наири, начело с

цар Арам (860-845 г. пр. р.Хр.).
След триста години тази
държава загива и на нейната
територия възниква нова
арменска държава (около 570 г.
пр. р. Хр.).

Следващите векове са
изпъстрени с множество исто-
рически обрати – създаване на
отделни арменски държави;
постигане на обединена държа-
ва; разделението й между Рим
и Персия, Турция и Персия;
установяване на римски про-
текторат над Армения; арабско,
селджуско, монголско, ото-
манско владичество; геноцидът
на арменския народ; възстано-
вяване на арменската
държавност през 1918 г.; уста-
новяване на съветска власт в
Армения (1920 г.) и най-новите
страници на историята с неза-
висимостта на Армения от
1990-1991г.

Историята на Армения е
пропита от много теглила и
мъки. Но тя има и няколко
върха, които са източник на
национална гордост – между
тях са приемане на християнс-
твото като държавна религия
(301 г.), създаване на арменска-
та писменост от Месроб Ма-
щоц (405 г.), възстановяване на
арменската държава (1918 г.).
Заедно с тях, всеки истори-
чески период обхваща специ-
фичният материален и духовен
живот на народа. В древността
се изявяват каменоделството,
керамиката, крепостното
строителство, клинописите и
стенописите, богове и богини,
митове и легенди, литература и
театър на гръцки език. Първо-
то литературно съчинение на
арменски език е „Житието на
Мащоц” от неговия ученик Ко-
рюн, написано през 443 година.

През V век девизът на
арменската култура са думите
на мислителя Ехише: „По-
добре да бъдеш сляп в очите,

отколкото
сляп с разу-
ма”. За-
ражда се

църковна архитектура с купо-
ли.

През Х-ХV век нараства
броя на училищата и книгохра-
нилищата. Възникват висши
училища. Първият арменски
университет е основан през
1280 г. Развиват се народното
творчество и науките (филосо-
фия, право, медицина). Появя-
ва се гражданската архитектура
и скулптурата вкл. хачкарите
(каменни кръстове), арменски-
те миниатюри.

През ХV-ХVІІІ в. най-голя-
мо постижение на културата е
арменското книгопечатане, за-
почнало през 1512 г. с арменс-
ката книга „Урпадакирк”
(Петъчна книга) с медицинско
съдържание, отпечатана във
Венеция. Отпечатват се книги
и с историческа, и фарма-
цевтична проблематика. Разви-
ва се литературата (особено
поезията), иконотворчеството,
просветителството.

В края на XVІІІ и първата
половина на ХІХ век се откри-
ват много арменски училища в
чужбина. Арменската литера-
тура и драматургия е в подем с
идеята за свободна Армения.
Изобразителното изкуство се
представя с творчеството на
гениалния художник-маринист
Ованес Айвазовски, а първата
арменска опера е създадена
през 1868 г.

ХХ век преминава с
подчертаното развитие на
архитектурата. Музикалното
изкуство се равнява с името на
Гомидас, Арам Хачатурян, Ал.
Спендиаров, Арно Бабаджанян,
А. Артюнян и др. В изобрази-
телното изкуство въодушевя-
ват сочните и светли платна на
Мардирос Сарян.

„История на Армения” – де-
ло на проф. Саркисян, ще оста-
не като четиво с дълбоко
хуманистично, патриотично и
научно познавателно съдържа-
ние.

ПРОФ. Д-Р Ф.Н. САРКИС САРКИСЯН
( 1932-2009 г.)

извади от статута на предпочитан
партньор както в културен, така и
в икономически аспект.

– Много от представителите на
арменската диаспора във Варна се
радват на Вашите успехи, а Вас
самия Ви определят като автори-
тетен, добронамерен и целенасо-
чен човек. Поддържайки това
мнение, аз съм ви поставил сред
успелите в бизнеса хора, за които
общественото признание е
изключително важно. Доколко Ви
влияе общественото мнение?

– Сигурно, ако миналата годи-
на ми бяхте задали този въпрос,
щях да се замисля, за да намеря
най-честния отговор. Днес обаче
ми е лесно, тъй като, без да ко-
ментирам общественото мнение,
защото то е много спорно откъм
съдържание понятие, ще кажа, че
съм изключително горд от
арменската общност във Варна и
изключително благодарен на тези
хора. Ние заедно тази есен пока-
захме, че, когато сме единни, няма
непреодолими предизвикателства
за нас. Тази есен получих покана
да представлявам гражданите на
Варна, и по-точно – бизнеса, в по-
литическа листа за общински съ-
ветници. Заедно със
сънародниците ми от арменската
общност в града и с моите служи-
тели в бизнеса реализирахме един
от най-впечатляващите мажори-
тарни резултати за избор на
общински съветници. Още
веднъж благодаря на всички за
подкрепата и искам да ги уверя, че
обещанието ми в мое лице всички
те да имат своя глас в Общинския
съвет на Варна е валидно и няма
да ги подведа.

– Къде в момента се задържате
повече и къде поставяте ударе-
нието: на София, на Варна, на
Габрово (Узана)? А може би има и
друг акцент или друго предпочи-
тание?...

– Във времена като сегашните,
когато хората все по-често пъту-
ват до работа със самолет, не ми
се вижда значимо да коментирам

как разпределям времето си
между София, Варна и Узана. Ще
кажа само, че нито в бизнеса, ни-
то в църковните дела допускам
компромиси. Времето и мястото
са въпрос на самоорганизация, с
която аз нямам проблем.

– Посочете няколко ха-
рактерни черти на арменеца – 100
години след Геноцида над
арменците, които да са по-
различни от тези, които познава-
ме: трудолюбие, упоритост, про-
фесионализъм, отстояване на
националното достойнство…

– Безспорно сме трудолюбиви
и упорити. На моменти не ни
достига малко инициативност, но
Бог ни обича и ни създава ситуа-
ции, които не могат да ни оставят
безучастни и се активизираме.

– Като човек и бизнесмен Вие
сте широко популярен с чо-
вечността, трудолюбието и
добронамереността си, умеете да
постигате добри резултати и це-
лите си. И във взаимоотношения-
та си с хората, и в постиженията
си напълно оправдавате значе-
нието на името си: Антраник –
„пръв”, „първи”… Какво Ви сти-
мулира постоянно да сте на върха
и да постъпвате така, че хората да
Ви уважават и обичат (какъв
отговор си давате на въпроса –
Защо е така?)?

– Нямам нито нарочно форму-
лирана цел да бъда пръв, нито
нездрави стремежи да съм на
върха. Имам обаче навика да си
поставям високи цели и да гоня
изпълнението им безкомпро-
мисно. Вероятно това е комбина-
цията, която ми помага да работя
успешно. Тя обаче не би била ни-
що сама по себе си, ако Бог не ми
беше дал шанса да работя с
изключително всеотдайни хора,
които не са просто екипът ми, те
са моето голямо семейство, на
което благодаря от сърце за отда-
деността и несломимия дух. Же-
лая весели празници и щастлива
2016-а година на всички тях и на
Вашите читатели.

„РАБОТЯ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ВСЕОТДАЙНИ ХОРА...”
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Автор на съвременна страте-
гия за опазване и съхраняване на
културно-историческото
наследство (КИН) на арменците
в България е д-р Надя Владими-
рова. Стратегията е разработена
след продължителни проучва-
ния сред арменската общност в
големите градове на България и
е представена като самостоя-
телна глава на труда й „Опазване
и съхраняване на културно-
историческото наследство на
арменците в България: Актуално
състояние и проблеми” .

В периода 2012–2014 г.
авторката е извършила комп-
лексно теренно изследване в
осем града с
компактно арменско
население – София,
Пазарджик, Хаско-
во, Пловдив, Бургас,
Варна, Шумен и Ру-
се. В тези населени
места са проведени
90 стандартизирани
интервюта с прeд-
ставители на цент-
ралната и местната власт, на
културните институции – музеи,
библиотеки и архиви на арменс-
ката общност, нейните настоя-
телства, сдружения и
неформални обединения и чита-
лища. Оформени са целеви гру-
пи сред респондентите и са
интервюирани арменци с
различна възраст – от 10 до 85 г.,
различен пол, образование и
професионална реализация, а
успоредно с тях и българи от
смесени бракове.

Проучено е състоянието на
съхраняваното във фондовете и
експозициите на тези институ-
ции арменско КИН. В шест
държавни архива в страната –
ЦДА, София, Варна, Шумен,
Бургас и Русе са анализирани фи-
зическото състояние, социализа-
цията и превода на документите.
Извършено е проучване на
арменските звукозаписи във фо-
нотеката на БНР.

През 2014 г. е проведено те-

Самодейните състави към
Народно читалище „Свети
Саркис – 2007” Варна и тази годи-
на зарадваха варненската
културна общественост със своя
годишен концерт. За първи път
всички зрители в залата на театър
„Българан” имаха възможността
на 23 май да се насладят на
изпълненията, на песните и
танците на своите деца и внуци в
един цялостен спектакъл от три
части, озаглавен „Помним и ще
живеем”. Идеята на организато-
рите на това събитие за нашата
общност бе да се покаже, че оце-
няваме 2015- та по свой начин и
искаме да я направим особена и
значима.

След внушителното начало с
песента „Хайастанъ имн е”
(„Армения е моя”) на детската во-
кална група и вокална група
„Наири”,Мадлен Баклаваджян и
Карен Бейлерян (водещи
тържеството) навлязоха в темата:

„Това е годината, в която се на-
вършват 100 години от геноцида
– едно ужасно престъпление на
XX век срещу човечеството,
извършено от младотурското
правителство.

СЪВРЕМЕННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

НА АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ренно изследване и в арменската
диаспора в Рим. Изследвани са
чуждите добри практики за
опазване и съхраняване на КИН
на арменците, а чрез уеб-ре-
сурсите са анализирани други
чуждестранни добри практики.

Трудът е с обем 273 страници
и включва 290 библиографски
източника. Структурно се
състои от увод, три глави и
заключение.

Научният интерес
на автора към арменс-
ката общност, нейното
КИН, като съставна
част от КИН в Бълга-
рия и опазването и
съхраняването му е
аргументиран в увода
на труда.

В първа глава е
проследено формира-

нето на арменската общност в
България, обособяването на ко-
лониите в различните български
градове, миграциите и оформя-
нето на арменската общност в
България през ХVІІ в., както и
мащабните бежански вълни в
края на ХІХ и началните десети-
летия на ХХ в. и актуалното де-
мографско състояние днес.

Във втора глава е пояснено
актуалното състояние и пробле-
ми в защита на арменското КИН
в съвременна България. За
изграждане на тази част
авторката е проучила основни и
специални закони, според които
в България има благоприятна
среда за опазване на арменското
КИН. Отделено е специално
място на подробно изследваните
проблеми в защита на мате-
риалното и нематериалното
културно наследство. Последо-
вателно е установено актуалното
състояние на арменските маха-
ли, архитектурните ансамбли и

отделни елементи на архи-
тектурното КИН в градовете,
където е проведено теренно
проучване. Показано е чрез т.
нар. качествени методи, че в
общността най-добре се съхра-
няват арменските храмове и
прилежащите им ценности.
Изследвани са арменски надгро-
бия, лапидарии и хачкари, доку-
менталното наследство в

библиотеки, архиви, музеи и
църкви, семейните архиви.

В труда се подчертава значе-
нието на съхраняването на май-
чиния език за запазване на
идентичността. Обяснява се зна-
чението на изучаване на предме-
та „майчин език” в общинските
училища под формата на съ-
ботни и неделни училища и
детски градини и чрез худо-
жествената самодейност в се-
мейството. Доказва се
значимостта на семейството,
църквата, арменските неправи-
телствени организации (НПО),
централната и местните власти,
културните институции в

опазване на арменското мате-
риално и нематериално КИН.
Направени са изводи за добрите
практики и положителните
явления, но и за липса на устой-
чивост в защитата на КИН в
общността. Като основни
проблеми в навечерието на ХХІ
в. е отчетена негативната де-
мографска тенденция и недости-
гът на финансиране.

В глава Трета на дисертация-
та е обоснована необходимостта
от стратегия за опазване и
съхраняване на КИН на
арменците в България. Анали-
зирани са водещите принципи
на европейските политики за
малцинствата и защитата на
тяхното КИН: спазване на чо-
вешките права, устойчиво
развитие, запазване на
културното многообразие и
интегрирана консервация.
Изследвани са съвременните
чуждестранни добри практики
за опазване и съхраняване на
КИН на арменците в диаспората
– Унгария, Италия, Франция и

САЩ. Откроени са различните
решения и подходи как може ма-
лочислеността и интегрира-
ността на арменската общност
да не се превърне в заплаха в
опазването и съхранението на
своето КИН и как е възможно да
се осигури неговата устойчивост.

В своето заключение авторка-
та представя основните изводи.
Тя обяснява характерните особе-
ности на КИН на арменците в
диаспората, проблемите на него-
вата защита, както и запазване
на културното многообразие в
съответните държави, които ва-
жат и за арменците в България.
Посочено е мястото на КИН на
българските арменци в нацио-
налното КИН. Представена е пе-
риодизацията на видовете
арменско КИН, обобщено е
влиянието на различните факто-
ри до 1989 г., които действат
системно, непрекъснато и пре-
димно нелинейно.

Изследвано е поведението на
системата на КИН за запазване
на арменците в съвременния пе-
риод. Подчертана е ролята на
арменската общност и нейните
културни институти за защита
на арменското КИН и силните
страни в работата на централна-
та, местната власт и българските
културни институции. Потвър-
дено е многообразието на съхра-
нените елементи от арменското
КИН и е обобщено тяхното
състояние. Извършен е анализ
на чуждестранните добри
практики за опазване и съхраня-
ване на КИН на арменците в
диаспората от гледна точка на
приложимостта им у нас. Дока-
зана е необходимостта от Стра-
тегия за опазване и съхранение
на КИН на арменците в Бълга-
рия, направена й е характе-
ристика и е акцентирано на
значението й за арменската
общност и националното КИН.

ДР КАТЕЛИН
САЛТИРОВАПАВЛОВА

Ние помним тази трагедия на
народа си, осъждаме извършите-
лите и изискваме признаването
на арменския геноцид от целия
свят. Бъдещите поколения съ-
що ще помнят, осъждат и изиск-
ват.”

Птицата Феникс-символът на
Възкресението (прераждането),
Безсмъртието, Живота след
смъртта, Триумфа над бедствия-
та, на Огъня иЖивота, на Новото
начало, на Божественото,
Верността и Любовта, присъства-
ше неслучайно върху афишите и
поканите. Той бе олицетворение
на другото „Аз” на арменския на-
род.

Водещите предоставиха сцена-
та на самодейните състави към
Народно читалище „Свети
Саркис – 2007” и се обърнаха към
тях и към зрителите с думите: „
Днес, с радост, отговорност и удо-
волствие за първи път ще
представим нашия концерт
спектакъл "Помним и ще жи-
веем". С нови песни, с нови
танци, с нови костюми, нека той
бъде един незабравим празник за

вас.Оставяме ви в плен на само-
дейците на Народно читалище
„Свети Саркис – 2007” – град
Варна - младежите и девойките от
Арменския танцов състав „Гаяне
Марашлян”, детската вокална гру-
па, вокалната група „Наири” и де-
цата от групата по арменски език
с ръководител госпожа Вартухи
Хачикян.”

В първата част на концерт
спектакъла се редуваха изпълне-
нията на танцьорите и певците,
децата и младежите. Грациозни и
борбени, живи, елегантни, краси-
ви, одухотворени и готови за но-
ви превъплъщения, всички на
сцената доказваха своя талант. С
патриотично въодушевление, с
преклонение пред всичко родно и
мило,те представиха нашата
Армения и Ереван и ни изнесоха
урок по арменски език.

Като преход към втората част
на концерта послужи женския
танц „Караван”. Черните сце-
нични костюми на девойките, тъ-
гата и болката, лъхаща от танца,
символизиращ дългия път по пъ-
тя на Голготата на невинните ни

жертви предопредели настрое-
нието на присъстващите. А запи-
сът на песента „1.5 млн гянк”
/”Милион и половина живота”/ за
пореден път ни накара да се за-
мислим за стойността на смъртта
и живота, за историята на изстра-
далия ни народ и за отго-
ворността, която носим. Със
свещи в ръцете децата от групата
по арменски език с ръководител
госпожа Вартухи Хачикян изне-
соха един кратък рецитал.

След стиховете, рецитирани от
Анжела Каязаде, Арман - Онник
Шакарян, Марсел Шакарян, Хай-
рабед Агопов и Симон Бейлерян,
вокална група „Наири” ни поведе
с песента „Кез хамар, Хайастан”
/”За теб, Армения”/ към третата
част на концерта. Наречена
„Сватбата”, тя бе неговата кулми-
нация. С много настроение, за-
бавление и оригинални
хрумвания, хореографите на
Арменския танцов състав „Гаяне
Марашлиян” към Народно чита-
лище „Свети Саркис – 2007”- град
Варна Мери Сеферян и Иван
Христов мислено ни пренесоха в

Армения, запознаха ни с
една девойка и един влюбен

в нея младеж, предадоха ни
техните любовни чувства и за-
качки, убедиха ни в силата на
тяхната любов. Ловувахме с
момчетата, брахме цветя с моми-
четата и гледахме как един обзет
от любовни трепети младеж съ-
зерцава любимата си край реката.
Несъгласието на родителите на
девойката да се сватосат със се-
мейството на този младеж
срещна сериозната съпротива на
младото момиче и в крайна
сметка, след ухажването,
последва една голяма арменска
сватба. Дори на пазара местната
гледачка на кафе предрече красив
момък, сватба и дълъг съвместен
път. Наблюдавахме как се
подготвят и обличат булката и
младоженецът. Както си му е ре-
да, на раменете на младоженците
родителите на момичето сложиха
по един лаваш, младоженецът
счупи с крака си чиния, свещени-
кът ги венча и всеобщото
тържество започна. Младежите
-приятели на младоженеца и де-

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛЪТ „ПОМНИМИЩЕЖИВЕЕМ”
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войките – приятелки на булката
се надиграваха, веселяха и поже-
лаха на младото семейство да бъ-
дат през целия си съвместен
живот така,както се чувстват на
тяхната сватба.Солисти на
спектакъла "Сватба" бяха Де-
сислава Славова, Симон Бейле-
рян, Флори Дюлгерян, Масис
Шакарян, Мери Сеферян, Иван
Христов.

Всички зрители в залата дълго
и силно аплодираха самодейците
към Народно читалище „Свети
Саркис – 2007”- град Варна. Така
те им благодариха за насладата,
удоволствието и радостта, която
са им доставили със своите
прекрасни изпълнения. Вокални-
те, рецитаторските и танцовите
им успехи са плод на труда на
техните ръководители:

Сета Аганчян– ръководител на
вокална група „Наири” и детската
вокална група.

Мери Сеферян– хореограф и
ръководител на девойките от
Арменския танцов състав „Гаяне
Марашлян”.

Иван Христов- хореограф и
ръководител на младежите от
Арменския танцов състав „Гаяне
Марашлян”.

Вартухи Хачикян- учител на
групата по арменски език.

Сценарият на концерта
подготви инж. Силва Бейлерян.

Хореографията на танците и
постановката на спектакъла
"Сватба" бяха на Мери Сеферян и
Иван Христов.

Преди закриването на концерт
спектакъла, с огромно удоволс-
твие водещите предоставиха ду-
мата на отец Бартухимеос –
духовен водач на арменците от
град Варна. Той благослови
участниците и им пожела дръзно-
вение и нови висоти, здраве и
благоденствие.

Концерт-спектакълът
„ПОМНИМ И ЩЕ ЖИВЕЕМ” на
самодейните състави към На-
родно читалище „Свети Саркис –
2007” се опита да възкреси споме-
ните за изтеклото време и за
мъртвите и утвърди настоящето
и бъдещето. Опита се да звучи ка-
то Обещание да сме верни на вя-
рата, езика, културата и
традициите си, да се опазим като
личности и единен Народ и като
Обещание за незабравимото усе-
щане за живота като вечност.

Инж. СИЛВА БЕЙЛЕРЯН
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Когато на 24 май 2015
г. на траурния възпоме-
нателен митинг в София
по повод 100-годишни-
ната от Геноцида над арменците,
поканих акад. проф. Борислав
Йотов да участва с доклад на
Научната конференция на 5 и 6
юни в Българска академия на
науките по същия повод, не бях
изненадан че той с охота прие по-
каната. Бях изненадан обаче, че
академикът добави: „Специално
за Конференцията и за вас,
арменците, ще напиша книга!”.
Усъмних се естествено – книга на
сериозна тематика не се пише за
малко повече от месец!

Измина този месец и дойдоха
дните на едно от най-значимите
прояви, организирани от
Координационния съвет на
арменските организации в Со-
фия, посветени на 100-годишни-
ната от Геноцида над арменците –
Научната конференция с между-
народно участие „Престъпления-
та против човечеството и тяхното
отражение в ХХІ век”, за която
вестник „Ереван” писа в два свои
последователни броя (22 и 23 от
месец юни т.г.). И ето на открива-
нето на Конференцията на 5 юни
2015 г. в големия салон на БАН се
появи акад. Борислав Йотов с но-
вата си книга „Международно-
наказателно-правни аспекти на
турския геноцид над българския
и арменския народ” в ръка. Впро-
чем и научният му доклад на
Конференцията беше озаглавен
точно така и този посрещнат с
огромно внимание и интерес от
присъстващите доклад всъщност
беше едно резюме, едно предста-
вяне на книгата.

В уводните си бележки авторът
пише, че специално посвещава
тази своя 175-та поред книга на
светлата памет на всички зверски
избити милиони българи и
арменци – мъченици-светци.
Посвещава я и на паметта на
проф. Саркис Саркисян и на ня-
колко „достойни български
арменци”, изброени по азбучен
ред.

Известният наш учен, препо-
давател, писател и общественик
академик професор доктор по
право Борислав Йотов има почти
40-годишен професионален стаж
като прокурор и участва в едни
от най-големите и с обществена
значимост съдебни дела у нас.
През 1995 г. е удостоен с званието
„Прокурор на годината”. Автор е
на над 200 печатни и електронни
публикации, 175 научно-публи-
цистични книги, между които и
95 монографии. Университетски
преподавател по Международно
наказателно право и Междуна-
родно наказателно правосъдие.
Специализира в Русия, Испания,
Швейцария, САЩ, Швеция и
Израел. Участва в специални
юридически мисии в Англия,
Испания, Швейцария, Кипър,
Египет, Германия, Унгария, Ли-
бия, Австрия, Македония,
Сърбия и други страни. Член е на
Световната организация на писа-
телите-криминалисти AIEP,
Българската асоциация по
международно право, Съюза на
българските писатели, Съюза на
българските юристи и други
организации, като е заемал и ръ-

ководни длъжности в тях.
Удостоен е с редица междуна-
родни и наши престижни награ-
ди и отличия.

Трябва да подчертаем, че акад.
Йотов повече от 20 години целе-
насочено и систематично работи
по темата за геноцида. Той на-
писва и единствения у нас научен
труд по Международно наказа-
телно право, в който прави ана-
лиз на Конвенцията на ООН от
09.12.1948 относно преследване и
наказване на престъплението ге-
ноцид.

В книгата най-напред се
разглежда въпросът що е геноцид
– етимологията на тази дума,
определението и дефиницията на
понятието. Прави се задълбочен
правен анализ и международно-
наказателно-правна характе-
ристика на вече споменатата
Конвенция на ООН. Авторът
обосновава тезата си, че геноци-
дът, независимо дали е извършен
във военно или мирно време, е
престъпление против чове-
чеството, което всички страни
подписали Декларацията от
11.12.1946 на Общото събрание
(Генералната асамблея) на Све-
товната универсална организа-
ция, в резолюция V 96, се
задължават да предотвратят и на-
казват.

Акад. Йотов се спира и върху
един на пръв поглед незначителен
и формален факт, който
всъщност е много важен.
Обяснява защо трябва да се казва
„Геноцид над арменския народ”, а
не „Арменски геноцид”, което
определение за съжаление редица
български журналисти и полити-
ци използват.

По-нататък авторът свързва
международно-наказателно-
правната материя с актуалните
събития по повод признаване от
редица държави на извършения
над арменския народ геноцид. В
тази връзка той акцентира на
действията и бездействията на
българските политици, в
частност на народните предста-
вители от 43-тото Народно
събрание, на президента Росен
Плевнелиев и на премиера Бойко
Борисов. Академикът не крие
възмущението си от позицията
на някои български политици и
продажни историци, правещи
жалки опити за преиначат исто-
рията и доказаните безспорно
исторически факти.

Следващата част на моногра-
фията е посветена на двата
главни акцента в нея – турският
геноцид над българския народ и
турският геноцид над арменския
народ. Двата проблема са разгле-
дани и анализирани в пряката ло-
гична връзка между тях – защо
ислямската османска империя
извършва най-тежките форми на
геноцид именно срещу двата
братски християнски пра-

вославни народа – българския и
арменския. Авторът доказва, че
тези геноциди съвсем не са слу-
чайни, инцидентни или момент-
ни социално-политически
явления, а са плод на една
обмислена, преднамерена и ста-
рателно организирани и
подготвяни жестокости, зверства
и антихуманни провокации и
издевателства над българския и
арменския народ.

В последната част акад. Йотов
насочва вниманието на читателя
върху актуални и тревожни
въпроси – как и защо част от по-
литиците по света и у нас изроди-
ха едно мрачно и чудовищно
трагично събитие, което вместо
да бъде отбелязано подобаващо,
„...го облякоха в белите дрехи на
политиката, грубо и нескопосано
му надянаха изгодните за тях по-
литически доспехи...”, като по то-
зи начин недостойно и нагло се
опитаха да извлекат политически
дивиденти от колосалния тра-
гизма на събитието.

Значително място в книгата
заема въпросът за генезиса на
историческите връзки между
българския и арменския народ,
като авторът цитира малка част
от книгата „Арменската цивили-
зация” на проф. Саркис Сарки-
сян.

В главата „Одисеята с призна-
ването от България на геноцида
над арменския народ” авторът
споделя мисли относно про-
вежданата през последните 25 го-
дини политика по въпроса и го
определя като „антиморално, не-
чистоплътно и силно вонящо по-
литическо дело”. Припомня
исторически факти с гласуването
в Народното събрание през 1926
г. на ратификацията на Ангорс-
кия договор, когато министър-
председателят Андрей Ляпчев
заявява: „Абе ора, заради един
договор няма да разваляме
достлука със съседите си от
Турция...”. Оттам прави аналогия с
познати подобни изказвания на
съвременни български политици
и се спира детайлно върху гласу-
ването в Пленарна зала на На-
родното събрание през месец май
на 2006 г. на „Декларация за
осъждане на геноцид над
арменците”. Привежда поименен
списък на гласувалите 51 депута-
ти „За”, 33 – „Въздържали се” и 81
– „Против”.

Акад. Йотов се спира и на
правните последици от признава-
нето на турския геноцид над
арменския народ. Едно от тях е,
че Армения като субект на
международното
право може да се-
зира Междуна-
родния съд на
ООН в Хага и да
иска отъждествя-
ване на Турция
като пра-
воприемница на
Османската импе-
рия със всички
произтичащи от
това последици.
Ако официално
се признае този

зловещ антихуманен акт, то
съвременна Турция може
да бъде привлечена към
имуществена отговорност.
Наследниците на пострада-

лите арменци и българи трябва да
получат обезщетение за причине-
ните им материални щети и мо-
рални вреди. Проблемът със
справедливите компенсации, а и
териториални искания (а не нео-
босновани претенции) стои
открит.

И съвсем в края на книгата
авторът накратко анализира слу-
чилите се през втората половина
на месец април 2015 г. драма-
тични събития в 43-тото Народно
събрание на Република България
и решението „За признаване ма-
совото изтребление на арменците
в Османската империя 1915 - 1922
г.”.Това решение акад. Йотов кла-
сифицира като безсмислено от
гледна точка на Международното
наказателно право и го определя
като „безумен юридически
хибрид и предизвикателство към
Международното наказателно
право. В няколко реда акад. Йо-
тов взема отношение и към
парламентарното поведение на
Движението за права и свободи,
като намира в това повод да бъде
сезиран Конституционния съд на
Република България.

Със сигурност взискателният
историк и литературен критик би
намерил поводи за някои забе-
лежки и критики към автора. Тук
нито му е мястото, нито пък аз
имам необходимата компетент-
ност да правя това. Тази книга,
написана на един дъх и идваща от
сърцето на автора, не е писана за
критици и рецензенти. Лично аз,
като редови читател, потомък на
по чудо спасилите си от турския
ятаган мъченици, я възприемам
като една богата на фактически
материал и написана на висок, но
същевременно достъпен и разби-
раем юридически език актуална
научно публицистична книга, ка-
то едно достойно противо-
действие на появилите се в
навечерието на 100 годишнината
на Геноцида „научни изяви” на
няколко български псевдоучени и
подкупни политици, отричащи
както турското робство над
българите, така и геноцида над
арменците. Тази книга е едно
добро съчетание на сухата правна
материя и една най-човешка емо-
ционалност, която с основание на
моменти излиза извън границите
на академичния тон.

Убеден съм, че авторът ще
приеме с удоволствие евентуални
покани на арменските общности
в България за официално
представяне на книгата, на което
ще могат да се чуят още комента-

ри и анализи, както и
компетентни отговори на
актуални въпроси по те-
мата.

Йотов Б. Междуна-
родно-наказателно-
правни аспекти на турс-
кия геноцид над
българския и арменския
народ. Издателство за
юридическа литература,
София, 2015, 184 с.
Акад. проф. Гаро
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Абонамент

всеки месец до 15-то число на 2016 г., във всяка пощенска
станция, можете да се абонирате за вестник "Словото днес":
за 1 месец - 4 лв. за 4 месеца - 16 лв. за 1 година - 40 лв.
за 3 месеца - 12 лв. за 6 месеца - 24 лв. Каталожен№ 115

Интервютата в този брой на вестника с Ехиазар Узунян, Арутюн
Овсепян, Рупен Чавушян, Бохос Гаржарян, Хрипсиме Ерниасян,
Масис Багдатян, Антраник Джезайрлиян, Антраник Шакариян,
Филип Дерандонян, братя Саркиз и Закар Гостанян са направени
от Станислав Пенев през 2015 г. и са част от новата му книга под
печат „Българските арменци”, посветена на 100 годишнината

от арменския Геноцид.

Кратките публицистични портрети за Крикор Азарян, Агоп
Мелконян, Севда Севан, Вили Казасян и Саркис Саркисян

написа Масис Хаджолян

Те са двама братя: Саркиз и
Закар. И двамата – музиканти.
Дългогодишни музиканти – от
20, 30 (40) години. Свирят на
различни инструменти, пеят.
Пеят в Операта във Варна, в ня-
колко варненски хора. Пеят бо-
жествено. Двамата братя:
Саркиз и Закар
са признати, та-
лантливи
изпълнители. И
големи приятели
– хора с големи
сърца.

От тях науча-
вам, че се среща-
ме малко преди
коледния
концерт на хор
„Лидея Душек” в читалище „На-
родни будители” (за Саркиз) и
след репетиция в Операта (за
Закар). Днес е така, а вчера –
същото. Преди два дни – други
изпълнения, на други места. И
когато ги запитах има ли дни, в
които да не са заети професио-
нално, почти едновременно ми
отговориха: „Не помним такива
дни… Ако не сме ние пред
публика или да подготвяме не-
що музикално, занимаваме се с
децата – „Квартет Гостанян”.”
Разбрах – един квартет от чети-
рима млади музиканти, едно
тяхно продължение в живота и
в музиката. Децата на двамата
братя Саркиз и Закар: Арман,
Софи, Вероника, Силвия. Тяхна
житейска радост и професиона-
лен ангажимент. Техен начин на
живот – в музиката, чрез музи-
ката.

А те самите – потомци на хо-
ра, които са оставили име в
българската история, скромно и
великодушно отговарят „Да!”,
когато ги запитах, наистина ли
Пазарджик е спасен от техен
роднина-предтеча. „Агоп Басма-
джиян е вуйчо на баба ни и е ра-
ботил като началник гара в
Пазарджик. Изтръпнал, когато
по телеграфа се получила запо-
вед, заради настъплението на
русите, да се подпали и унищо-
жи града. Скрил съдържанието
на тази заповед (съобщение) и
колкото и да го питали няма ли
някаква специална заповед, той
отговарял: „Не е получена така-
ва. Пише, че засега нещата си
остават по същия начин – до

изпращането на втора заповед.”
Всъщност, с риск за живота си,
той предал невярно съдържание
и забавил изпълнението на един
чудовищен план, който така и не
се осъществил – на следващия
ден русите влезли в града.”

Научавам също, че друг техен
роднина – Измирли
Гарабед, завършил
американски колеж
и занимаващ се с
предприемачество
и търговия, дал ви-
соко образование
на своя син Бохос
Пулджиян, станал
след време адютант
на княз Александър Ба-
тенбарг. Самият княз го

избрал за адютант заради инте-
лигентността и начетеността
му: освен притежаваните ка-
чества, знаел и седем чужди ези-
ци, необходими в
дипломатическите отношения.

А колкото до езика на исто-
рията и Саркиз Гостанян, и За-
кар Гостанян са категорични:

С ЛЮБОВ КЪМ ИЗКУСТВОТО И ЧОВЕКА
(разговор със Саркиз Гостанян и Закар Гостанян – музиканти)

Името на Варужан Восганян се
свързва най-вече с получилия
световна известност роман „Про-
шепната книга“.

Международното признание
на В. Восганян силно повлия
върху събитията, които бяха
организирани в Европа и света по
повод 100-годишнината от Гено-
цида над арменците. Известно е,
че книгата му има многобройни
преводи: две издания на немски
език, две издания на арменски,
български, унгарски, английски,
руски, украински, арабски,
португалски, полски. През
следващите месеци се очакват
издания на книгата на чешки, хо-
ландски, персийски, норвежки и
сръбски, както и ново издание на
арменски език, което ще публи-
кува Светия престол в Ечмиа-

ПИСАТЕЛЯТ ВАРУЖАН ВОСГАНЯН
ПОЛУЧИ НАЙ-ВИСОКОТО ОТЛИЧИЕ
НА АРМЕНСКАТА ЦЪРКВА - МЕДАЛ

„НЕРСЕСШНОРАЛИ”

дзин. Международният
литературен фестивал „Литера-
турно изкуство”, провел се за
седми пореден път т. г. в Ереван,
отличи Восганян, като го избра с
решение на Министерството на
културата (организатор на съби-
тието) за председател на Между-
народен съвет, съставен от
писатели от арменската диаспора.

„Геноцидът е престъпление сре-
щу човешкия род!”

„Танц със саби” на Арам Ха-
чатурян, рокендрол – написан
от Саркиз Гостанян, както и
друга класика, естрадна музика
е само част от репертоара на
квартета с тяхното фамилно име

– „Квартет Гостанян”.
И докато им задам

друг въпрос, те започват
творчески да обсъждат
изпълнението на
квартета на концерт, на
фестивал, да си изяснят
позицията по конфигу-
рациите: три фагота и
една флейта или два фа-

гота, флейта и пиано (явно вто-
рата надделя), да се
притесняват, че някъде ги ча-
кат…

Затова им пожелах 2016-та да
е все така музикална и щедра
към тях и да им разкрие нови
творчески хоризонти.

15.12.2015 г., Клуб на сто-
панския деятел – Варна

2015-ТА: 100 ГОДИНИ ОТ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНСКИЯ НАРОД




