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Quod praecipuum munus annalium reor ne virtutes sileantur
utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit.

И главни је задатак историје, ја мислим, то, да се врлине не прећуте,
а зле речи и зла дела да стрепе од срамоте код потомства.
Publius (Gaius) Cornelius Tacitus (око 56 – око 117. н. е.)
Annales, Liber III, Capitulum 65

С�еван Раичковић
(1928-2007)

За споменик у Пркосу

1

Не дигосмо ни камен усред рата
А сви смо пали од руку џелата.

Били смо некад људи, деца, жене,
А сада нисмо ни прах, нити сене.
И нико од нас ником неће доћи,
У неповратној ми лежимо ноћи.
2

Појавимо се каткад у Пркосу
Претворени у траву или росу.
1967.

6

Реч уре�ника
Балкан и Закавказје дели велика географска удаљеност, али по
историји, традицији, култури и националним црквама Срби и Јермени су
веома слични народи. Њихови први контакти на тлу Србије датирају још
од XIII века, када се формира прва јерменска колонија. Темеље узајамне
сарадње и јачања српско-јерменских веза поставио је Свети Сава када је
први пут посетио Киликијску Јерменију 1235. године. Србе и Јермене од
краја XVIII до седамдесетих година XIX века повезује и велика типолошка
сличност у формирању српске и јерменске културе и књижевности у епохи
националног препорода. Јермени се са књижевношћу Срба упознају кроз
прве преводе на јерменски језик најзначајнијих дела истакнутих српских
књижевника и националних делатника, док ће српске буне и устанци бити
снажан подстрек Јерменима у борби за национално ослобођење. О томе
документовано сведочи и студија др Ашота А. Овакимјана Срби и Армени
(Београд, 1993).

Од XIII до XVIII века Јермени се у више наврата досељавају у Србију,
углавном у Београд и Нови Сад, нешто мање и у друге градове. Последњи
талас од неколико стотина Јермена стиже у Србију крајем XIX и првих
деценија XX века, после страховитих погрома које су над овим старим
хришћанским народом вршили Турци. Срби су увек гостољубиво примали
пријатељски јерменски народ, пружајући му помоћ и подршку, те се Јермени
брзо уклапају у нову средину.
Као трговачка нација, Јермени имају знатан економски и друштвени
утицај у срединама у којима живе, значајно обогативши српску науку и
културу. Kрајем XIX века неколико јерменских породица досељава се и
у Чачак, што је записано и у документима из фондова Међуопштинског
историјског архива у Чачку.
Резултати вишегодишњег аналитичког проучавања јерменске заједнице Србије XIII-XXI века, а посебно чачанских Јермена, сада су обједињени
у монографији мр Маријане Матовић Јермени у Чачку: 1885-1950. Срж ове
откривалачке књиге је знатно допуњен и проширен истоимени дводелни
рад Јермени у Чачку: 1885-1948 (1-2), публикован у XLIII (2014) и XLIV броју
(2015) Зборника ра�ова Наро�но� музеја у Чачку и високо оцењен у научној
и широј културној јавности.
7

Како би се сагледали мотиви који су неколицину Јермена довели у
чачански крај, у првом делу монографије приказане су географско-историјске и културне одлике Јерменије, посебно јерменски геноцид као главни
узрок расељавања Јермена по читавом свету. Затим је описан утицај јерменских трговаца на друштвено-економски живот Београда и Новог Сада
у средњем веку. Централни део монографије дочарава свакодневни живот
чачанских Јермена, реконструисан на основу архивских докумената, уз осврт
на привредне, политичке и културне прилике у Србији и Чачку тог доба.
Монографију заокружују венац песама Јерменска �ен�ало�ија и завршна
реч Хо�очашће у земљу Нојеве барке из пера Бабкена Симоњана.

Ова капитална монографија некадашње српске Јермене на достојан
начин враћа у колективно памћење, чиме превазилази локалне и националне оквире, добијајући међународни значај. Будући да је ова тема по први
пут овако темељно истражена, монографија ће бити достављена највишим
државним, академским, културним, просветним и уметничким институцијама Србије и Јерменије, као и српској и јерменској дијаспори у свету.

Сматрам да је тиме културно-историјска мисија ове књиге испуњена.
Делфина Рајић,
ис�оричар уме�нос�и,
�ирек�ор Наро�но� музеја у Чачку

У Чачку, 10. августа 2017.
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Рецензија
Публикација Јермени у Чачку: 1885-1950 представља завршетак вишегодишњег истраживања историје јерменске заједнице у Чачку која не само да
надилази локалне оквире Чачка, већ представља прави пример повезивања
регионалних и националних тема са општим токовима историје везаним за
подручја Кавказа, Блиског истока, Мале Азије, Балкана и Европе. Заправо,
пред нама је сажета историја Јермена, њихове постојбине, културе, успона
и падова једне од најстаријих нација и цивилизација, узрока и последица
расејања народа који је доживео неколико узастопних геноцида крајем
XIX и почетком XX века.

Иако везе Срба и Јермена трају вековима, нема пуно радова на ову тему,
а мр Маријана Матовић потрудила се да направи и сажети приказ развоја
две националне идеје у периоду националног буђења XIX века, културне
везе и прожимања и сталну миграцију Јермена према Балкану, Србији и
даље према Европи. Чачак је једно од места где су ове породице боравиле,
заједно живеле са Србима, а понекад се асимиловале са већинским становништвом. Портрети тих људи представљају не само историју јерменског
народа у расејању, већ откривају и почетак уздизања грађанског слоја
у аграрном друштву нововековне Србије. Неко мало место, појединачни
актери друштвене драме, или само један појединац, могу да репрезентују
неку већ распрострањену ситуацију. У томе је и највећа вредност рукописа
мр Маријане Матовић, која је позната по својој акрибичности, посвећености
и истрајности у свом раду.
Сагледавајући важност рукописа Јермени у Чачку: 1885-1950, мишљења
сам да ово истраживање представља важан допринос изучавању прошлости Чачка. Зато имам велику част да Народном музеју у Чачку препоручим
да публикацију преда у штампу.
Др Милош Тимо�ијевић,
ис�оричар, музејски саве�ник
Наро�ни музеј Чачак

У Чачку, 7. августа 2017.
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Књи�а-хачкар
Сваки образован наро� високе кул�уре са �ије�е�ом �ле�а на �рошлос�
и �ре�ке како би се њиховом херојском �рошлошћу �оносио, �ра�е�ијом �оучио,
врлинама на�ахњивао, а мана и �о�решака клонио.
О� колике је важнос�и ис�орија као узор за бу�ућнос� је�но� наро�а?
Треба �о�ле�а�и велике љу�е и наро�е, ш�а их је �о�с�ицало �а у �ренуцима
нај�ежих искушења ра�ије �о�носе смр� о� не�рија�ељске руке, �ро�она и
�ла�и не�о �а жр�вују своја уверења, �рао�ачку веру, личну и националну
час� и �ос�ојанс�во.
Да ли им је, �оре� њихово� ро�ољубља, сна�у �авала и �омисао �а се не
смеју �ос�и�е�и �ре� својим �о�омс�вом?
Али, сви на�аћени наро�и имају своје наро�не �есме и јунаке, наро�на
�ре�ања која су с�олећима, са колена на колено, ко� Срба �реносили сле�и
�услари, а ко� Јермена наро�ни �есници ашу�и. Тужни јек �усала и каманче
урезивао се �убоко у наро�ну свес�, за вечно �о�сећање на славну и �ужну
�рошлос�, �ос�о�арс�во и робовање, али и сна�у своје нације у вишевековној
борби �ро�ив не�рија�еља.
Ко �о� у�озна јерменски наро�, не може �а у њему не ви�и све оно ш�о чини
величину је�не нације. Нико не би мо�ао �а �у�ује кроз земље које насељавају
Јермени, а �а не �ош�ује наро� чије врлине нису униш�ила с�олећа насиља,
�а му се не �иви, и не бу�е си�уран у �о �а �акав наро� чека сјајна бу�ућнос�.
Сваком Јерменину, ма ��е био, изражавам �убоко �ош�овање и �ивљење
збо� оно�а ш�о је ње�ов наро� �о�носио вековима, а ос�ао не�обеђен – �ример
какав се ре�ко може наћи у све�ској ис�орији.
С�о�а ову књи�у-хачкар �освећујем свим јерменским и ср�ским невиним
жр�вама, било ка�а, било ��е...
мр Маријана Ма�овић
У Чачку, 17. јула 2017.

Чувени хачкар у манастиру Гошаванк
(„Манастир у Гошу“, јерменска област Тавуш),
ремек-дело гласовитог клесара Погоса, 1291.
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До�ир �рошлос�и

Пишем књи�у о чачанским Јерменима...
С�варно? Нисам знао �а је у Чачку било Јермена.

П

исање повести о обичним људима из засенка које већ дуго прекрива
тишина и о судбоносним догађајима који су се догодили пре више од једног столећа, а
као да се све то управо збива, изискује велику трагалачку упорност и умеће понирања
у тајанствену свакодневицу којом су исписане многе личне и породичне, па и историје
држава. Био је то несигуран ход кроз изгубљено и тешко докучиво време, сусрет са
необичним судбинама, драмама и надама давно прохујалих са вихором и бачених у
амбис заборава. Све је то сада тако далеко, али сени заборављених чачанских Јермена
траже да се у њих дубоко загледамо и додирнемо њихове последње снове, одсањане
на чачанској калдрми пре но што су заувек склопили очи жељне јерменског неба,
чаробног Арарата, древних цркава и манастира, заносног мириса топлог лаваша,
кајсија и крушака из бајковитог Артамета...

Све има свој пут и разлог...

Мој први ближи културолошки додир са Јерменијом и Јерменима био
је докторска дисертација др Ашота А. Овакимјана (Јереван, 1961),3 Срби и
Армени: кул�урне и књижевне везе о� краја XVIII �о �оче�ка XX века, ризница занимљивих података коју сам открила пре нешто више од једне
деценије. Од тада сам јој се често враћала, а она ми је отворила не само
своје странице, већ и потпуно нови свет будућих трагања и неслућених
открића. Тадашња магловита идеја свој коначан смисао и форму добија
неколико година касније...
Када сам у пролеће 2010. припремала текст за часопис „Дисово пролеће“ о рецепцији поезије Владислава Петковића Диса (1880-1917) код
других народа, открила сам да је Дисова Прва �есма (из циклуса „Недовршене речи“) објављена на јерменском језику у антологији српске поезије
XX века Косовско сунце 4 у избору и преводу Бабкена Симоњана (Јереван,
1952), 5 и да је за сада једина Дисова песма преведена на јерменски језик.

Симоњанов приказ ове антологије „Огрејано косовским сунцем“,
објављен у „Дисовом пролећу“ (бр. 41, 11-21. мај 2010, 28-29) заједно са
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Првом �есмом на српском и јерменском језику, био је повод да у име Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку организујем и водим
књижевно вече „Две отаџбине Бабкена Симоњана“, уз истоимену пратећу
изложбу. Уживајући у сетним звуцима јерменске традиционалне музике,
Чачани су те јунске вечери уз Симоњанову помоћ духовно крстарили далеким Ајастаном, 6 откривајући његове неслућене лепоте. 7

Нисам јерменолог, али Јерменија од тада постаје мој стални изазов
и подстицај за изучавање историјских и културолошких веза Срба и Јермена, два народа необузданог слободољубивог духа који су снагом своје
хришћанске вере раскидали ланце османског ропства. Трудила сам се да
ауторска објективност, као једно од основних начела ове књиге, тиме не
буде доведена у питање. Временом, схватила сам да се са овим древним
хришћанским народом Срби духовно веома брзо спајају. Речи „Србин“ и
„Србија“ су кључ који вам у Јерменији отвара сва врата и због тога ову
пријатељску, Србији изузетно наклоњену земљу и њен народ свакако
треба упознати. Желела сам да макар малим исечком историје додирнем
прошлост два мученичка народа, а све оно што их спаја уведем у нови круг
постојања. Непрекидан подстицај да догађаје и лица на којима почивају
темељи једног града извучем из таме и подарим им заслужено место,
непрестано ми је давао и често вођен дијалог са почетка ове приче.

Нисам ни историчар, али трудила сам се да следим постулате научно
засноване историографије, дотичући и економску историју, географију,
социологију, етнографију, психологију... Не штедећи ни времена ни труда,
па ни емоција, дуго сам трагала за свом доступном грађом из фондова Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, Међуопштинског историјског
архива и Народног музеја у Чачку, интензивно сарађујући са колегама у
земљи и иностранству, позајмљујући књиге и чланке из других библиотека, успостављајући контакте са потомцима јерменских породица... Пут
до циља био је тежак и заметан, али испуњен задовољством.
Управо због тога, објављивањем мог дводелног рада Јермени у Чачку:
1885-1948 8 у XLIII (2014) и XLIV броју (2015) Зборника ра�ова Наро�но� музеја
у Чачку поводом обележавања стогодишњице Јерменског геноцида (19152015), на моје интересовање за ову тему није стављена тачка. Заправо, био
је то тек почетак.

Када сам се дубље загледала у завичајну прошлост и несвакидашње
судбине наших јерменских суграђана из епохе успона чачанске вароши, као
из каквог старинског чекмеџета испред мене су изронили звуци, мириси и
боје једног бесповратно ишчезлог времена – затамњена места, непознанице,
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овлашни увиди, развејани снови... Носила ме је жеља да одгонетнем то
необично господство, непосустало и поносно, чак и у патњи...

Понешто је остало изван корица ове књиге, из пијетета остављено
да и даље живи неким својим прошлим животом...
Изоштравање историјске слике о чачанским Јерменима чији су животни
кредо били честитост и радиност будило је изненађење и знатижељу свих
мојих саговорника, уверавајући ме да сам на правом путу.

Фокус мог истраживања најпре су били Јермени у Чачку и Србији,
потом и у свету, а полазна тачка прашином прекривена архивска документа и матрикуле, оскудни биографски подаци и свега неколико сачуваних фотографија. На ову грађу пажњу ми је скренуо архивски саветник
Радош Ж. Маџаревић (1947-2013), драг колега и несебичан сарадник свих
нас из градских установа културе коме још једном, на жалост постхумно,
изражавам велику захвалност.
Да овај неистражени свет изађе на светлост дана, свесрдну помоћ
и подршку пружили су ми у име издавача монографије, Народног музеја
у Чачку, историчар уметности и директор Делфина Рајић као уредник
монографије, и историчар, музејски саветник др Милош Тимотијевић као
рецензент, а током рада на књизи консултован је и др Ашот А. Овакимјан.

Будући да је међу корицама ове монографије сабран тек део прикупљене грађе, а фондови чачанског Историјског архива још увек недовољно
истражени, постоји идеја о публиковању допуњених и проширених издања.
Круна целог пројекта биле би верзије на енглеском и јерменском језику.

За мене као странца не би било већег признања него да се моје дело
појави на језику народа пред којим стојим са дубоким наклоном.
Надам се да се моја књига неће постидети пред лицем будућности.

Књижевно вече и изложба Две о�аџбине Бабкена Симоњана - Маријана Матовић, Бабкен Симоњан,
Слободан Николић (Дом културе Чачак, 21. јун 2010)
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Вла�ислав Пе�ковић Дис
(1880-1917)
ПРВА ПЕСМА
У овоме свету, испод неба овог,
Ја сам тебе срео једног топлог дана,
Са тамном радости због познанства новог.
Још је било сунца и зелених грана,
Ал’ мирис пролећа ветрови разнеше,
Кô и свело цвеће плавих јоргована.

Мени ништа тада познато не беше:
Ни самоћа твоја, твој живот у страви,
Ни молитва с усни које се не смеше,
Ништа, кô ни цвеће јоргована плави’,
Од којих си сама узимала боје
За дан својих нада и за живот прави.
Све што сам познао, то је лице твоје,
И на њему очи невиђене давно,
Старе неке очи кô мисао што је.
Ал’ почех волети твоје око тавно,
И правилне црте кô појаву неку
Велику и нежну за поднебље јавно.
Ал’ почех волети твоју усну меку,
Црвену и лепу кô пламен пожара;
И све што је с тобом, и тугу далеку,

И још твоје очи, та два ока стара,
Узета из ноћи, водâ, из дубинâ,
Непознатог мрака што живот одмара.
Ал’ почех волети предео рубина
И страст која теби није била знана,
Твоје лепо тело – башту белих крина,

И све: твоје небо плавих јоргована,
Твоје сузе што су плач мојих година
И наш први сусрет једног топлог дана.
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СРПСКО-ЈЕРМЕНСКИ КОНТАКТИ
(XIII – XXI ВЕК)

П

оследњих година јерменска колонија у Србији, која почиње да се формира још
у XIII веку, све више привлачи пажњу стручне, али и шире јавности. Међутим, историјат
ове невелике колоније још увек није потпуно истражен, те нема много публикација о
разним периодима њеног формирања и развитка. Како сведочи историја, мања група
Јермена долази на Балкан још у X веку, а један од древних споменика јерменског присуства у Србији је двојезични словено-јерменски натпис из 1218. у манастиру Витовница,
недалеко од Петровца на Млави.9
Мада су на тему српско-јерменских историјских, културних и књижевних контаката и веза претходних деценија објављивани вредни радови и студије др Ашота А.
Овакимјана, Бабкена Симоњана и других српских и јерменских истраживача, историјат
јерменске колоније у Србији и даље је широм отворено поље за нова истраживања.
Заједница српских Јермена и њихова отаџбина Јерменија све више инспиришу објављивање текстова и монографија, изложбене поставке и каталоге, путописе, предавања
и ТВ емисије, док јој српски песници посвећују своје најлепше стихове и антологије...

Тежећи ка сопственом материјалном и духовном уздизању, учени
и образовани, вредни и предузимљиви јерменски трговци и занатлије
пристижу на Балкан већ у X, а прве контакте са Србима на тлу Србије
остварују у XIII веку, када почиње формирање прве значајније јерменске
колоније. Доприносећи развоју градова и напретку трговине, ширили
су свест домаћег становништва и осталих Европљана о миленијумском
постојању древне малоазијске цивилизације и њених виталних јерменских изданака.
Од тада ова два географски веома удаљена, али духовно блиска и
пријатељска народа развијају чврсте међусобне везе, преплићући топониме, имена, традицију и много тога другог. Динамичан процес узајамне
сарадње и обогаћивања економских, духовних и културно-књижевних
веза Срба и Јермена отпочиње пре готово осам векова, када је Свети Сава,
путујући 1191-1235. по источнохришћанским земљама, први пут посетио
и Киликијску Јерменију. 10
Већ од првих српско-јерменских контаката Србија представља једно
од примамљивих одредишта југоисточне Европе у којој се, на дуже или
краће време, настањују ови даровити и способни људи, окушавајући своју
трговачку срећу.
Пријатељство два народа учвршћено је у XIV веку, када јерменски
ратници, вазали у саставу турске војске, напуштају Косовску битку 1389.
не желећи да се боре против Срба као хришћанског народа. У спомен на
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овај догађај, Јермени на планини Озрен 1392. подижу манастир, у народу
познат као „Јерменчић“.11

У првим деценијама XV и током XVI века јерменски трговци се у
нешто већем броју досељавају у престони Београд; у XVIII веку, бежећи пред
Турцима, из Београда одлазе у Нови Сад, где такође значајно доприносе
економском напретку нове средине.

Мада су Јермени одувек заузимали високе државне положаје на
дворовима других земаља, па и Османског царства, за Јерменију се
показао погубан њен осетљив геостратешки положај, изузев Грузије
без других хришћанских држава у непосредном окружењу, као и висок
цивилизацијски ниво и материјално благостање њених житеља. Крајем
XIX и почетком XX века, Јермени од стране Турака, касније и Азербејџанаца, доживљавају неколико узастопних погрома невиђених размера,
који односе у смрт више од 1.500.000 људи.
Бежећи из царства мртвих, безбројне јерменске избеглице које су
чудом преживеле геноцид, отиснуле су се на далек и неизвестан пут,
расејавши се по читавом свету. За њих неколико стотина земља избављења
била је Србија, нарочито после 1915, када почиње да се формира јерменска
колонија новијег времена.
Протерани са родних
огњишта, око 150 припадника
овог мирољубивог народа
насељава се у Београд као централну јерменску колонију, а
нешто мањи број у Панчево,
Врњачку Бању, Крушевац,
Књажевац, Шабац, Младеновац, Зајечар, Неготин, Свилајнац, Ниш, Алексинац, Врање,
Параћин, Јагодину, Ваљево,
Краљево, Чачак...

У већини ових градова и
данас живе њихови потомци: у
Београду породице Баронијан
(правилније Бароњан), Вартабедијан (Вардапетјан), Сукијасовић (Сукијасјан), Техлирјан,
Меликјан, Пиосјан, Челикјан,
Ајвазјан...; у Панчеву Атаљанц;
у Нишу Мартикјан; у Ваљеву

Манастир Витовница (XIII век) код Петровца
на Млави (Источна Србија)
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Двојезични словено-јерменски епиграф на мермерној плочи из 1218. (манастир Витовница)

Дерхазарјан (Дер-Хазарјан); у Свилајнцу Малакијан (Малакјан); у Врњачкој Бањи Беланијан (Белањан), Дербогосијан (Дер-Богосјан); у Врању
Амбарцумјан...

Срби су Јермене увек примали са традиционалним српским гостољубљем
пружајући им уточиште и подршку, те Јермени донекле прихватају локалну
традицију, дајући немерљив допринос српској науци и култури.
Према документима Међуопштинског историјског архива у Чачку,
крајем XIX века, после масовних турских злочина, неколико јерменских
породица и појединаца досељава се и у Чачак, бавећи се углавном трговином и туцањем кафе (�амис),12 као својом претежном делатношћу. Први
до сада познати спомен Јермена у Чачку је Арут Нигос (у документу из
1885/1886), затим Марко Саркисовић (1846 [?]-1906), Артин Николић (1854
[1855?]-1904), Артин (1860-1928) и Лазар Лазаријан (1883-1948) са својом
породицом, Арам Сукијасијан (?-?), породица Серкица [Саркиса] Берберијана
(1887-1918) и Наркис [Наркас] Брицки (1890-?).

Међу малобројним чачанским Јерменима који су некада живели у
Чачку, али су већ давно пали у заборав, у сећању се задржала само породица Лазаријан 13 – отац Артин и син Лазар са својом породицом, који су
у строгом центру града држали бакалску радњу са пржионицом кафе
одличног квалитета.

О овим марљивим и несебичним људима који су са припадницима
других националности Чачак чинили космополитским градом, данас
нема готово никаквог спомена. Једина сведочанства о њима су малобројна
документа у фондовима Међуопштинског историјског архива у Чачку,
Књиге рођених, венчаних и умрлих, породична гробница Лазаријанових
на старом Чачанском гробљу и бледа сећања старих Чачана.
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Монографија Јермени у Чачку: 1885 – 1950, базирана на анализи ретко
виђених докумената, као и секундарних и терцијарних извора, представља
покушај да се победе небрига и заборав, те да се у колективно памћење
врате јерменске породице које су, мада малобројне, биле значајно присутне
у економском и друштвеном животу Чачка.
Хронолошки је обухваћен релативно кратак период од доласка првог
Јерменина 1885. до одласка последње јерменске породице 1950. године.
Србија – сан о бољем живо�у

Зашто су житељи ове далеке закавкаске земље покушавали да свој сан
о бољем животу остваре баш у Србији? Због чега су ова два народа блиска
и какве природе су те везе?
Са обзиром да живе на два различита континента, као и чињеницу да
Србија стицајем неповољних историјских околности никада није улазила у
ред економски високо развијених земаља, основано се може претпоставити
да су Јермене у Србију, поред жеље за самоодржањем и бољим животом,
привлачиле и заједничке националне одлике – хришћанска вера, страдање,
патриотизам, менталитет и гостољубивост са којом су их Срби примали.

Регион Кавказа (1994)
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Оно што можда најчвршће
повезује ова два стамена бранитеља хришћанства су Косовски
бој и Велики злочин ( јерм. Медз
јегерн), неизбрисиве нацио
налне трауме и својеврстан
архетип као део колективног
несвесног и градивни елемент
националног идентитета.
Косовски завет и сећање
Манастир Јерменчић (XIV век) код Соко Бање,
на Јерменски холокауст, израсли
на планини Озрен
из великих националних трагедија, заједничка су карактеристика оба народа, манифестована кроз идеал
националне, духовне, културне и политичке целовитости.
Спаја их још једно историјско сећање – 1915. година, када се у вртлогу
ратне апокалипсе српска војска повлачи путем смрти кроз албанске гудуре,
а јерменски народ преживљава кулминацију најсвирепијег затирања.
Стога је судбина многих генерација Срба и Јермена да сањају и слуте
рат и можда се никада неће ослободити визије прошлости. Ипак, Срби су
свој сан о мирном огњишту донекле остварили, док су се Јермени, попут
семенки распуклог нара, расули по целом свету...

Кавказ, планински масив на граници између Европе и Азије
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Јерменија,
земља и људи

Гео�рафија
Чудесна и тајновита земља Арарата, древна Јерменија ( јерм.
(Х)Ајастан),14 некада моћно Араратско царство (Урарту), малоазијска је
држава чији почеци сежу до самог освита цивилизације. Током дугих
столећа одолевала је хиљадугодишњим рушилачким снагама бројних
освајача, те свака њена стопа сведочи о вечности.
Вековима је важила као синоним за живи извор цивилизацијског
надахнућа и светлост читаве човекове историје. Сазревајући као цивилизација, постала је посебна и самосвојна, са сопственим изразом и аутентичним вредностима.

Сматра се да десет најстаријих светских налаза потиче из Јерменије: кожна ципела (стара 5.500 година, 1.000 година старија од Кеопсове
пирамиде); небеска опсерваторија („Јерменски Стоунхенџ“, стара 7.500
година); људски мозак из бакарног доба (стар 6.000 година); отворена
кола са два и четири точка (стара 4.000 година); сукња од сламе (стара
5.900 година); систем за производњу вина (стар 6.100 година); ливница за
топљење метала (стара 6.000 година); усавршено оруђе из каменог доба
(старо 325.000 година); петроглифи са представама пољопривредних
радова и припитомљавања животиња (стари 7.500 година); ратни коњи
(стари 4.500 година).
Са Јерменске висоравни потекла
је и тзв. „Млечна револуција“, јер су
млеко у Европу такође донели Јермени...

Данашња Република Јерменија,
чије границе подсећају на контуре
женског лица које гледа на запад, простире се на 29.800 km2 у јужном делу
Закавказја, јужно и југозападно од
планинског ланца Малог Кавказа, у
планинама између Црног мора и Каспијског језера. Граничи се са Грузијом
на северу, Азербејџаном на истоку, Ираном и Нахичеваном на југу, те Турском
на западу.
Јерменија, каменита, кршевита,
дивља и сурова, али и са топлим
плодним долинама, „земља је чудесног рељефа, вулканских врхова,
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Најстарија кожна ципела на свету
(стара 5.500 година)

Усавршено оруђе из каменог доба
(старо 325.000 година)

пространих висоравни, дубоких речних долина, језера и котлина. Око
90% површине Јерменије налази се изнад 1.000 m надморске висине!
Слатководно језеро Севан (стари назив Гокча), ‘Бисер Јерменије’, налази се
1.914 m изнад нивоа мора, дуго је 75 km, широко 2-6 km и дубоко 80-120 m.
У своја недра данас прихвата воду 28 плаховитих река. Из Севана се излива
само једна, Раздан или Занга, чија
је снага упрегнута у осам великих
хидроелектрана“.15 Обухвата северни
део Јерменског узвишења, те се готово
у целости састоји од планина Малог
Кавказа, чије име заправо не открива
њихову позамашну висину. Брдовит
„Млечна револуција“ – из Јерменије у Европу
крајолик укључује угасле вулкане
и високе наслаге лаве испресецане
дубоким долинама. Чести потреси
показују да формирање планине још
траје. Највиши врх Јерменије је високопланински масив Арагац (Алагез,
Алагјаз) (3.329 m), смештен на северозападу земље.
Планински ланац Гегам на
Планински ланац Гегам
западној обали језера издиже се
изнад главног града Јеревана, а кроз
плодну Араратску равницу, западно
од Јеревана, протиче река Аракс, притока Каспијског језера дуга 1.072 km,
која следи југоисточну границу са
Турском, а на крајњем југу и са Ираном. Реке Јеременије припадају сливу
Каспијског мора, брзе су и изразито
планинске, са кањонским коритима.
Горско око Гегама
Клима веома варира јер се Јерменија налази у суптропском појасу,
али је због високих планина претежно
сува континентална са топлим летима
(просечна температура +25°С) и хладним зимама (просечна температура
-6°С). У брдовитим пределима клима
је оштрија, од умерено топле, топле
до континенталне (просечна температура у јануару -14°С, у јулу +10°С).
Река Аракс
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Велики и Мали Арара� са североис�ока, графика Џејмса Брајса из
књиге „Закавказје и Арара�“ (Лондон, 1878), између 1876. и 1877.

Виконт Џејмс Брајс
(1838-1922), 1902.

Лета и јесени су веома сунчани, а зиме пуне снега који
у унутрашњости и брдовитим пределима достиже
висину 30-100 cm и дуго се одржава. По правилу,
високи планински врхови у Јерменији покривени су
снегом преко целе године.
Поносни симбол Јерменије, једно од највећих
светских чуда и тајни је митовима обавијени величанствени Арарат16 – стамени симбол миленијумског
постојања и опстајања јерменског народа и његове
државе.17 Јермени кажу да, када се гледа из даљине,
планина Арарат на чије је тло после Великог потопа Виконт Џејмс Брајс,„Закавказје и Арара�: белешке
ступио „патријарх човечанства“ Ноје, личи на трудну
са �у�а у јесен 1876“
(Лондон, 1878)
жену која лежи и очекује порођај. То је Мајка-планина која у земаљским боловима рађа свог сина (Х)Аја, митског Нојевог
праунука, од кога су настали Јермени:

„Преда мном је вечито био Масис, прстом ми је показивао које земље сам син;
у мојим мислима вечито је био жив рај који ме је и у сну и на јави подсећао на славу
и величину наше земље.“ 18

Јерменска Мајка-�ланина

Тајнама обавијени Масис
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Јерменски планински
џин налази се на територији
данашње Турске, односно
на тромеђи Турске, Јерменије и Ирана, чији је већи врх
Велики Арарат висок 5.165 m,
а мањи, Мали Арарат, 3.925 m.
Овај вулкански масив, света
планина за хришћане која се
уздиже на хоризонту јерменског идентитета, вековима
је био табу, јер се на његов
Доменико Морели (Domenico Morelli, 1826-1901), Нојева
моли�ва захвалнос�и за избављење (уље на платну, пре 1901) вечним ледом окован главни
врх, према старозаветном
предању, на крају Библијског потопа насукала Нојева барка. Западњачки
путници по Оријенту, путујући од почетка XVIII века кроз ову мало познату
област, извештавали су о малим белим снежним глистама, змајевима и
другим бајковитим бићима која настањују масив и уходе путнике који
ништа не слуте. У својој књизи Закавказје и Арара� (Лондон, 1878) британски историчар и државник, виконт Џејмс Брајс (Viscount James Bryce,
1838-1922)19 описује успон на примамљиви врх Великог Арарата. Полет
му је давао у висини светлуцајући врх, „који попут оријенталне лепотице
спушта вео подневних облака преко свог лица“. Ова чудесна бела копрена
која прекрива бајковити Арарат 20 и даље чува његову библијску тајну.21
Ис�орија

„Плодећи се и размножавајући се у вртлогу многих векова, далеки преци народа
који се називају ‘индоевропским’, одвојивши се један од другог, стали су напуштати
своју прадомовину, која је била у суседству са библијским рајем и размилели су се
по свету односећи са собом јединствени прајезик, речи подједнако свете за сваког:
‘отац’, ‘мајка’, ‘брат’, ‘кућа’, ‘врата’, ‘срце’ итд.
А јерменска племена се нису покретала с места, остала су у својој прадомовини,
која је попут Творца, вековима вајала и калила јерменски народ на свој начин и по
своме лику.“ 22

Преци Јермена су древни становници Мале Азије који су имали
државу у другом хиљадугодишту пре Христа. Јермени, који представљају
мешавину моћних староседелаца Халдејаца и Индоевропљана, дошавши из
Мале Азије, насељавају Араратску равницу и суседна подручја између XII и
VI столећа пре Христа. Староседеоце Фрижане и Ските делом покоравају, а
делом се са њима мешају. Јерменска нација, какву данас знамо, мешавина
27

Бехистунски запис на стени (515. п. н. е.)

Бехистунски запис, детаљ

је различитих старих племена која су насељавала Јерменску висију – Хајаса-Ази, Наири, Хурјани, Јермени итд.23

Староседеоци ове области себе су називали (Х)Ај, што на јерменском
значи „Јерменин“, па Јермени своју земљу не зову „Јерменија“, већ (Х)Ајас�ан.
За време Персијског царства, на тројезичном Бехис�унском за�ису
на с�ени, уклесаном 515. пре Христа по наређењу Дарија I Персијско� (522486. п. н. е.), земља која се први пут спомиње као Урар�у на вавилонском,
названа је Арминија на староперсијском и (Х)Арминуја на еламитском.
Грчки историчар Херодот (V век п. н. е.) у својој гласовитој Ис�орији Јермене назива „Арменци“:

„У класичном периоду грчки историчар Херодот, грчки писац Ксенофон и
персијски краљ Дарије описивали су Јерменију као снажну планинску културу која
повезује Малу Азију и Европу.“ 24

Прва позната јерменска држава (према асирским записима из IX века
п. н. е.), Араратско краљевство (краљевство Урарту) (тадашње име Јерменије, хебр. Арам, библ. Арара�, по Херодоту Аларо�и), цвета између IX и VI
столећа пре Христа и постаје једна од најснажнијих држава на Блиском
истоку. Краљевство Урарту простирало се на север иза реке Аракс (грчки
Араксес) и језера Севан, обухватајући данашњу Јерменију, јужни
део Грузије, скоро до обала
Црног мора, на запад до извора
Еуфрата, источно до данашњег
Табриза, језера Урмијa и јужно
до извора Тигра. Ово је постало
прво познато Јерменско царство.
Живећи на великим
рекама и плодном земљишту,
Јерменија и околне римске земље у источној Малој
Азији (око 50. н. е.) пре Римско-партског рата и
један од најстаријих народа
присаједињења околних краљевина Империји
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света ускоро је преузео водећу улогу
на Блиском истоку. Будући да је Јерменија лоцирана на једном од стратешки
најважнијих древних и средњовековних
путева, кроз Јерменију су пролазила
многа племена и народи: Међани, Персијанци, Грци, Римљани, Арапи, МонКраљ Јерменије Тигран II „Велики“
голи, Турци и Руси.
(140-55. п. н. е.) (владао 95-55. п. н. е.)
Почетком VII века п. н. е. Урарту
је краљевина, односно федерација малих аутономних покрајина, која се
протезала од језера Севан и Урмија до Тигра и Еуфрата. Као гранична
област два континента, Јерменија је на удару огња и мача великих завојевача Истока и Запада, те позорница значајних историјских збивања. Власт
Асирије, која је загосподарила Јерменијом у VII веку п. н. е., заменили су
Међани после освајања Ниниве, а од VI столећа пре Христа краљевство
освајају Персијанци. У свом запису о покореним земљама персијски краљ
Дарије I наводи 521. п. н. е. и Јерменију, која се под тим именом први пут
спомиње у историји.
До IV века п. н. е. Јерменија је персијска сатрапија, потом је осваја
Александар III Велики (Македонски) (356-323. п. н. е.), а после његове смрти
пада под власт грчке династије Селеукида. Потом је под влашћу Рима од
67. пре Христа. Сиријски краљ Антиох III (223-187. п. н. е.) дели је на Велику
и Малу Јерменију (источно, односно западно од Еуфрата). После пораза
Антиоха III у бици са Римљанима Јерменија постаје самостална држава.
Краљ Јерменије Тигран II Велики (ис�очнојерм. Тигран Метс, за�а�нојерм.
Дикран Медз, 95-55. п. н. е.) низом успешних борби против Парта осваја
северни део Месопотамије, а у борби против Селеукида осваја Киликију и
Сирију са Антиохијом, удруживши и проширивши целу Јерменију. Извесно
време влада и делом Понтске краљевине. На тај начин проширује границе

Јерменске краљевине IX-XI века – Јерменија и регион
(Мала Азија)
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Гарни, храм бога сунца Михра, најпознатији симбол прехришћанске Јерменије
(подигнут око 77. н. е. за време владавине Тиридата I Јерменског,
провинција Котајк)

Јерменије од Средоземног до Каспијског мора. Али, није се могао супротставити експанзији Римске империје:

„На мапама Римског царства у ери Цезарове владавине и око ње, Јерменија је
била најопасније царство које се на истоку граничило с Римом. На врхунцу своје моћи,
од почетка до половине седамдесетих година пре нове ере, Јерменија је продужила
средишњи пут кроз Анадолију у руски Кавказ, од Црног мора до Каспијског језера,
и обухватала оно што је данас најсевернији Иран. Била је довољно велика и моћна
да је Цезар послао своје генерале Помпеја и Лукула да је покоре. После убиства јерменског краља Тиграна Великог, војници Марка Антонија киднаповали су његовог
талентованог сина, Артавазда II – који је писао драме на грчком и основао тамошње
грчко позориште – и убили и њега и његову породицу.“ 25

Град Ани, средњовековна престоница Јерменског краљевства (из књиге: Les Ruinés d’Ani, capitale de
l’Arménie sous les rois Bagratides, aux Xe et XIe siècles: histoire et description, par Marie-Félicité Brosset: atlas
2e livraison, 21 planches lithographies: atlas général, 45 planches, St Pétersbourg, 1861)
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Победом римске војске код Тигранокерте 69. п. н. е., Јерменија постаје
римска провинција. Наредних 500 година под римским (византијским)
протекторатом испуњено је династичким борбама. Тек је 63. морала да
призна римску власт, све до 387. Од IV до VII века територија Јерменије
поприште је византијско-персијских ратова.
Доминантност јерменске државе прекида се са доласком Константина
Великог (272-337), који на темељима ранијег града Византиона подиже
византијску престоницу Нови Рим, убрзо назван Константинополис (Константинов град). Нова ромејска држава
ставља под своју контролу и јерменску
краљевину. Но, Јермени су и у новој
заједници сачували свој културни и
језички идентитет, а знањем и радом
успињали су се и до самог царског
престола. Један од двојице великих
војсковођа цара Јустинијана, поред
Белизара, био је Нарзес или Нерсес
(478-573), романизовани Јерменин из
Манастир Хор Вирап (VII век) са Араратом
племићке породице Камсаракан која
је за себе тврдила да води порекло од
јерменске краљевске куће Арсакида:

Црква Пресвете Богородице, манастир Хор
Вирап (покрајина Арарат)

Црква Светог крста (915-921), острво Ахтамар
на језеру Ван (данас у Турској)

„Царске архитекте, саветници и сва
она закулисна мисао двора увек је једним
делом била јерменска. ‘Многи византијски
владари су такође били јерменског порекла,
попут царева Ираклија I, Нићифора II Фоке,
Јована I Цимискијског, Василија II Бугароубице и Алексија I Комнина, а цар Василије I
Македонац чак је јерменски језик прогласио
и за један од службених језика Царства.’
Од тих времена Јермени су научили да их
само практично знање и лична способност
могу сачувати. Учити и борити се, књига и
рад, ушли су у јерменску свест као једини
сигуран ослонац у времену несигурних
држава и порозних граница.“ 26

Крајем II века у Јерменији се
раширила хришћанска вера, али
се на сабору у Халкидону (451) јерменска црква отцепила од западног
хришћанства. Када је Јерменија као
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прва држава прихватила хришћанство 301, постала је браник хришћанства
у Азији. Манастир Хор Вирап у подножју планине Арарат сведочи о преласку
Јермена у хришћанство пре више од 1.700 година: „Али, испоставило се да
је више него тешко одржавати хришћанску цивилизацију међу племенима
која су надирала са истока.“

Половином VII века Јерменија из византијских руку пада под власт
Арабљана, који у покореној земљи успостављају старо јерменско краљевство
под протекторатом халифе. Око 861. па до првих напада Турака Селџука
1064, током владавине Ашота I Багратунија (од 885) настала је независна
краљевина Јерменија (885-1080), која под династијом Багратуна доживљава
економски и културни просперитет: „Јерменија је била у успону под династијом Багратуна, која је посредовала у деликатним дипломатским преговорима између Византинаца и муслиманских вођа са истока.27 Тако је до
X века Јерменија била социјално кохезивна, напредна у трговини и пољопривредној производњи, и културно витална. Цветали су музика, поезија
и архитектура. Најзначајнији песник тог доба, Григор Нарекаци (Григор из
Нарека) претекао је Дантеа са својом епском поемом Књи�а ја�иковки: Раз�овори с Бо�ом из �убина мо� срца.
Током овог периода Јермени су у стеновитом побрђу
изградили стотине цркава,
од којих су многе биле иновативне у градитељском смислу
и уметнички префињене, са
украсним резбаријама и натписима у камену. Град Ани,
престоница краљевства, био
је толико блистав од украса
на црквама, катедралама и
капелама, да је био познат као
�ра� са хиља�у и је�ном црквом.
Данас су рушевине ових цркава
у Турској, само неколико метара
удаљене од јерменске границе
(хиљаде других јерменских
цркава широм Турске такође је
у рушевинама, и користе се као
штале или војничке бараке, док
су друге мештани демолирали

Ани, некадашњи „град са хиљаду и једном црквом“

Рушевине цркве Христа Спаситеља у Анију (XI век,
Западна Јерменија) (лево); данас је Ани у области Карс
(Турска), разорен и пуст... (десно)
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или уништили динамитом). Недалеко од Анија, на острву Ахтамар у језеру
Ван, Црква Светог крста (915-921) представља још један споменик јерменске
маште, са својом елегантном, насликаном и резбареном иконографијом,
барељефима и фризовима.
Али, походи Турака Селџука у XI веку отерали су добар део јерменског становништва на југозапад, до подручја које је постало познато
као Мала Јерменија или Киликијска Јерменија, тамо где се данас налази
јужна централна Турска.“ 28 Јерменски краљеви Киликије створили су
чврсте савезе са крсташима и крсташким државама на Леванту, а Киликијска Јерменија била је и важна трговинска зона на Путу свиле из које
су караванима дева натоварених разноврсном робом у Европу стизале
боје, текстил, кафа и зачини.

У столећима која су уследила, Јерменија се бори за очување своје
независности и културног идентитета, а постаје и поприште рата између
Персије и селџучких Турака и Монгола. Године 1045. морала је да призна
византијску власт.
Крајем XI века (1071) освојили
су је Турци Селџуци, али ускоро
крсташи од њих откидају Киликију.
То је доба првих контаката Јерменије
са Западом, али и доба јерменске
миграције по читавој Европи.

Киликијска („Мала“) Јерменија

Левон V (VI), последњи краљ Јерменског
краљевства Киликије (владао 1374-1375),
сахрањен у Базилици Сен Дени у Паризу

Јермени своју аутономију задржавају повременим устанцима, ратовањима и савезништвом са хришћанским светом. Крајем XIV века Јерменска краљевина је пропала, племство
десетковано у сталним ратовима, а
јерменска област потпала под туђинску власт. Последњи монарх јерменске
династије, која је владала Киликијом
читава три века, умро је у избеглиштву
у Француској:

„Јерменски краљ Левон II био је близак пријатељ Краља Ричарда I (Ричард
Лавље срце) који је био страствени крсташ, а
Левон му је и сам помагао у Трећем крсташком рату. Значај Јерменије је био довољно
дубоко усађен у културни и политички
миље касног средњег века […]
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Последњи јерменски краљ,
Левон VI, био је близак краљу
Ричарду II и енглеској дворској политици. У последњим деценијама XIV
века истрајно је радио као посредник,
покушавајући да помири Французе
и Енглезе усред Стогодишњег рата.
Када су муслимански Мамелуци
1375. уништили Киликијску Јерменију, она је постала симбол неуспеха европског хришћанства да
спаси своју ‘источну браћу’. Филип
Монголи освајају Јерменију
де Мезије, француски дипломата
и писац из XIV века, описао је пад Јерменије као ‘велику срамоту за целокупно
хришћанство’.“ 29

После Селџука Јерменију освајају Монголи под Џингис-каном, а затим
Турци Османлије:

„У мају 1453. османски Турци су срушили Византијско царство, разоривши
Константинопољ, који су потом прогласили престоницом новог Османског царства.
Након тога, Јермени из Анадолије живели су са својим новим муслиманским владарима
у сложеном односу. Као и други немуслимани у царству, Јермени су били званично
означени као ‘неверници’, и подвргнути низу угњетачких социјалних и политичких
правила која ће остати у средишту јерменског питања, када се оно појави, више од
четири стотине година касније.“ 30

Од 1514. већи део Јерменије припада Османском царству, а остатак
Персији.

Инвазијом Селџука, османски Турци започињу проширивање
Османског царства, које се у XVII веку приближило Бечу. Као хришћанска мањинска заједница, Јермени су били принуђени да трпе званичну
дискриминацију и постану грађани другог реда. Због тога се труде да на
сваки начин напусте Турску.
Све до краја XVIII века у борби Турака са Персијанцима Јерменија се
прилагођава околностима; добија чак и неке привилегије, да би после тога
била објект планских погрома. У ствари, све своје напоре усредсредиће
само на то да се некако одржи.

Овај стари хришћански народ одувек је своју снагу и издржљивост
црпио из митске моћи древне Јерменије, опстајући вековима усред бојног
поља различитих царстава. Мада су били присиљени на исељавање диљем
света, ништа није могло да уништи јак осећај националног идентитета
који се одржао и заслугом Јерменске цркве.31
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Јерменија је једина земља чија је дијаспора бројнија од матице – Јермена има око осам милиона, од тога у Јерменији три, а близу пет милиона
у иностранству, највише у Русији, Ирану, Либану, Француској, Аргентини,
Бразилу, Сједињеним Америчким Државама, Канади, Аустралији и другим
земљама.

Августа 1920. призната је независност Јерменске Републике, а 29.
новембра исте године проглашена је Јерменска ССР. Део Јерменије под
совјетском контролом и њени суседи Азербејџан и Грузија уједињују се 12.
марта 1922. у Закавкаску Совјетску Федеративну Републику, након чијег је
распада 5. децембра 1936. основана Јерменска ССР у оквиру СССР. Врховни
совјет Јерменске ССР 23. августа 1990. проглашава сувереност Јерменије,
а независност 23. септембра 1991, јер се 21. септембра народ Јерменије на
референдуму изјаснио за независност од Совјетског Савеза. Дана 21. децембра 1991. Јерменија се укључује у Заједницу Независних Држава (ЗНД).
По уставу од 5. јула 1995. Јерменија је председничка република.

Већинско становништво земље чине Јермени (94,6 %), Курди
(1,7 %) и Руси (1,5 %).
Јереван

Јерменска престоница Јереван,32 са 1.100,000 становника, најважнији
привредни и културни центар, лежи на реци Раздан која се улива у Аракс.
Најстарији град на тлу некадашњег Совјетског Савеза, подигнут је на остацима старијим од Рима и непрестано траје безмало пуна три миленијума.
Онде је, према легенди, Ноје пристао с барком након Потопа и основао
прастари град Јереван као раскрсницу караванских путева између Европе
и Индије. Археолошки налази сведоче да је урартска војна тврђава звана
Еребуни установљена 782. п. н. е. по наређењу краља Аргиштија I на месту
данашњег Јеревана, што га чини је�ним о� најс�аријих �ра�ова на све�у, који
ове године слави 2799 година постојања. Назив Јереван добио је још у VII
веку после Христа, када је био главни град Јерменије под персијском влашћу.
Главни град је од 1918. и тринаеста по реду јерменска престоница.
Изузетно је богат културним знаменитостима. Ризница и научно-истраживачки институт древних рукописа Матенадаран („чувалиште
рукописа“) који носи име архиепископа Светог Месропа Маштоца баштини
непроцењиву збирку од око 20.000 ремек-дела јерменских средњовековних мудраца, хроничара, научника и преписивача из области граматике,
књижевности, позоришта, математике, медицине, фармације... Таква чувалишта оснивана су при јерменским манастирима одмах након формирања
јерменске азбуке. Посебна драгоценост Матенадарана је рукописна Књи�а
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Јереван је завичај наш, очински кров, мио сва��а,
А озарава нас Арара� сребром ш�о не зна мена.
Ја сам расла уз ње�а како рас�е сес�ра уз бра�а...
Пођимо �о �ра�у – �ођимо с�азама ус�омена.
(Силва Капутикјан, Јереванска �есма, 1945)

Јерванд „Кочар“ Кочарјан (1899-1979), Јерменски
епски јунак Дави� Сасунски испред истоимене
железничке станице у Јеревану, рад из 1959.

Река Раздан

Зидови тврђаве Еребуни
са погледом на Јереван

Остаци урартске војне тврђаве Еребуни (VIII в. п. н. е.)
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Остаци зидова тврђаве Еребуни

Институт древних рукописа „Све�и Месро� Маш�оц“ – Ма�ена�аран (Јереван), основан 1959.

Јеванђеља из Ечмиадзина,
корице од слоноваче и дрвета

Унутрашњост Матенадарана - уметничко дело

Матенадаран - врхунско архитектонско умеће

Драгоцени експонати Матенадарана
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Рукописано национално благо Јерменије

Бисер средњовековне писмености

�ужбалица лиричара, монаха, мистичног филозофа и теолога из X века,
Светог Григора Нарекација (951-1003), који је о свом делу говорио: „Ова
књига је уместо мог тела, ова реч је уместо моје душе.“ У Матенадарану
је похрањено и једно издање на српском језику – Све�о �исмо: Нови заве�
Гос�о�а наше� Исуса Хрис�а, [б. г.].
Национална библиотека Јерменије са више од 6,8 милиона јединица
највеће је хранилиште јерменске штампане продукције у свету. У њеној
ризници чувају се прва јерменска штампана књига Урба�а�ирк (Књи�а �е�ка,
Венеција, 1512), први јерменски часопис Аз�арар (Весник, Мадрас, 1794),
прва јерменска штампана мапа Свео�ш�а �ео�рафија (Амстердам, 1695).
У својим фондовима Национална библиотека, као и Библиотека Академије
наука Јерменије, чувају и известан број српских књига, углавном из области
књижевности, историје, етнографије и религије.
Стубове јерменске националне историје и културе представљају и
Национална галерија и Историјски музеј Јерменије, Музеј народне уметности Јерменије, Цицернакаберд33 – споменик жртвама геноцида 1915,
Музеј Мартироса Саркисовича Сарјана (1880-1972), великог сликара XX
века, Музеј Сергеја Параџанова (1924-1990), једног од највећих филмских
редитеља и примењеног уметника XX века и многи други...
Рели�ија

Поред јерменске католичке и муслиманске мањине, већина становника
припада самосталној Јерменској апостолској цркви (једна од православних
цркава) коју води Врховни патријарх – католикос Јерменске апостолске
цркве са седиштем у Ечмиадзину (Вагаршапат), граду око 20 km западно
од Јеревана, средишту Јерменске цркве. Изграђен је 301-303, када је Јерменија била једина држава на свету која је прихватила хришћанство
као државну религију. Ечмиадзински манастир, са катедралом (1303)
и звоником (1658), окружен је 10 m високим зидинама и део је светске
баштине под заштитом UNESCO-a.
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Ка�ехизис (XVIII век)

Странице са којих говоре векови

Према предању, апостоли Свети Тадеј и Свети Вартоломеј дошли
су у Јерменију и проповедали Јеванђеље. Још у I веку у Јерменији је било
хришћанских општина. Године 301, за време владавине јерменског краља
Тиридата III (291-339) и Светог Григорија Просветитеља (300-325), првог
Католикоса Јермена, хришћанство је проглашено за званичну државну веру:

„За хришћански запад било је врло значајно то што је Јерменија почетком
четвртог века нове ере (традиционални датум који слави Јерменска црква је 301.
нове ере) постала прва нација која је усвојила хришћанство као званичну религију.
(Век касније, тадашњи јерменски монарх поручио је од монаха Месропа Маштоца
да осмисли алфабет, тако да људи који не умеју да читају Библију на грчком или
сиријском могу да је читају на матерњем језику). У машти Европљана Јерменија се
увек доживљавала као библијски предео. Јерменски национални симбол, планина
Арарат, била је место на коме су Бог и Ноје склопили савез, а картографи ренесансе
описивали су Арарат, Еденски врт и остала света места као да су у Јерменији или
у њеној близини.“ 34

Надлежност Католикоса протеже се не само на Јермене у земљи-матици, већ и на велики део дијаспоре, што овој древној Цркви ствара
велики морални и национални углед. Редовне архипастирске и канонске
посете Католикоса јерменским заједницама у дијаспори јачају културне
и духовне везе са отаџбином.

Свети Григор Нарекаци
(951-1003)

Свети Григор Нарекаци, Књи�а �ужних �евања
(на класичном јерменском језику)
(Константинопољ, 1726)
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Портрет Светог Григора
Нарекација из рукописа
(1173), Матенадаран

Национална библиотека
Јерменије (главни улаз)

Национална галерија и Историјски музеј Јерменије

Музеј Сергеја Параџанова,
15. март 2011.

Мартирос Сарјан (1880-1972),
Црква Кармравор (VII век), рад из 1956.

Национална академија наука Јерменије
(главна зграда)

Његова светост Арам I благосиља
реликвијом, десном руком Светог
Григорија Просветитеља, хиљаде ходочасника у Католикату Киликије
Свети Ечмиа�зин (Ва�арша�а�), центар јерменског хришћанства и седиште католикоса – поглавара Јерменске апостолске цркве (саграђен 301-303)

Свети Тадеј и Свети Вартоломеј
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Статуа Светог Григорија Просветитеља на фасади Базилике
Светог Петра у Ватикану

Јерменски краљ Тиридат III прима хришћанство од Светог
Григорија Просветитеља 301. године, рељеф у Ечмиадзину

Манастир Светог Јакова у Јерусалиму
– натпис изнад улаза на арапском
и јерменском језику из 1488. који
манастиру гарантује сигурност

Црква Светог Јакова (Светог Џејмса)
(Јерменска четврт, стари град у Јерусалиму)
Крст на улазу у Катедралу
Светог Јакова

Катедрала Светог Григорија Про
светитеља у Јеревану, саграђена
од наранџастог туфа из Анија
(освештана 23. септембра 2001,
поводом 1700-годишњице прогла
шења хришћанства државном
религијом Јерменије)
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У данашњем Израелу још од XII века делује Јерменски католички
патријархат, који се налази на четвртом месту где је Исус посрнуо и пао
на свом путу ка Голготи. Улаз у Патријархат налази се јужно, означавајући
четврто застајање, место где се Исус срео са Маријом:

„Између Јафских и Сионских врата лежи Јерменска четврт. Арменци су били
први народ који је прихватио кршћанство, па су арменски кршћани увелике дјеловали у Јерузалему за вријеме Бизантинаца. У XII стољећу купили су Цркву Св.
Јакова која још увек представља средиште њихове заједнице и данашњег арменског исељеништва. У комплекс изграђен око садашње Катедрале Св. Јакова улази
се кроз једнострука врата. Тај комплекс више не обухваћа само катедралу, већ
још и двије цркве, кућу арменског патријарха, богословију и књижницу, куће за
смјештај редовника и редовница, као и ходочасника, музеј, школу те просторије
за обитељски смјештај. У близини се арменскога комплекса, а насупрот Цитадели,
налази комплекс Кристове цркве, посвећене 1849, која је још увијек средиште
евангеличког протестантизма.“ 35

Јерменска четврт у Јерусалиму има и посебан начин живота:

„Јерменски кварт, који се налази унутар зидова једног манастира, представља
самостално село. У њему не живе само јерменски свештеници, већ и световно становништво, сачињено од потомака Јермена који су умакли масакрима у Турској за време
Првог светског рата. Световни Јермени раде у граду као драгуљари и произвођачи
керамичких плочица, а баве се и другим традиционалним занатима. Они бесплатно
станују у манастиру, али морају увече да се затекну у њему пре него што се затворе
капије. Унутра се налазе световне институције попут школа, штампарије и библио
теке. Заједница одржава блиске везе са Јерменима у дијаспори и Совјетком Савезу
[данашњој Руској Федерацији – прим. М. М.].“ 36

Језик

Јерменски је древни језик и припада засебној, јерменској групи
индоевропске породице језика. Датира од око 400. п. н. е., али је до данас
задржао неке индоевропске црте. У XIX веку формиран је новојерменски. До
краја I миленијума јерменски је био један од малобројних језика на које је
преведена Библија. Свето Писмо преведено је на јерменски језик почетком
V века, одмах после стварања јерменског алфабета.
Писмо

Јерменско писмо настало је 405, сто година после прихватања хришћанства као државне религије. Творац фонетски готово савршеног алфабета
од 36 слова, за потребе превођења Библије, је архиепископ Свети Месроп
Маштоц (362-440). Прво дело из јерменске историографије, Живо� Маш�оца,
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сачувано као копија из XIIIXIV века, написао је 40-тих
година V столећа Маштоцов
ученик Корјун, први историчар јерменског језика. Ово
дело садржи бројне детаље о
христијанизацији Јерменије
и стварању јерменског алфабета. Месроп Маштоц је основао и прву школу превођења у
Јерменији, као и прву школу у
селу Амарас, у древној јерменској области Нагорни Карабаха. Захваљујући Маштоцу,
прва јерменска преведена
реченица (V век) гласи: „Да се
познаје мудрост и настава, да
се разумију ријечи неразумне“
(из Соломонових прича).

Јерменско писмо (405. н. е.)

„Да се познаје мудрост и настава, да се разумију ријечи неразумне“
(прва преведена јерменска реченица, V в. н. е.)

Гукас Чубарјан (1923-2009), Творац јерменског писма, Све�и
Месро� Маш�оц (362-440), испред улаза у ризницу древних
рукописа Матенадаран, рад из 1962.

43

Корјун (живео у V веку), ученик
Светог Месропа Маштоца

Григориј Григорјевич Гагарин (1810-1893), Па�ријарх из Ечмиа�зина, 1850-1855.
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Григориј Григорјевич Гагарин (1810-1893), Јерменски свеш�еник из манас�ира Ечмиа�зин, 1850-1855.
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Књижевнос�
Јермени су одувек неговали култ књиге. Јерменска писана реч почиње
још у I миленијуму п. н. е., са клинастим натписима Урарта, док историја
писане књижевности почиње од превода Библије из V века. После примања
хришћанства у IV веку, књижевност која је пре тога постојала уништена је
као паганска. Почетком IV века продиру богослужбени списи на грчком и
сиријском језику, а преводна и
оригинална религиозна литература почела је да настаје већ
крајем IV века, захваљујући
Маштоцовом алфабету. До VII
века неометано се развијају
историографија, филозофија,
теологија и духовна поезија.
У време Арапског халифата и
византијске експанзије (VII-VIII
век) преовлађује схоластичко-догматска литература, као
Шаракане, књига литургијских песама
и религиозне песме (шаракане).

По ослобођењу од Халифата, у X веку настају погодни услови за јерменску ренесансу, која је у књижевности везана за име генијалног песника
средњег века Григора Нарекација. Он је своје хуманистичке идеале изразио
у свом ремек-делу – поеми Књи�а �ужних �евања (Књи�а �ужбалица) и у
Песмама. Развитак књижевности замире у XI веку када Јерменија поново
пада у руке Византије, а затим Селџука.
У XIII веку прогресивни песници почињу да пишу на народном,
средњојерменском језику (истакнути представници хуманистичке поезије били су Фрик и Константин Ерзнкаци). Од XIII до XVI века влада жанр

Јегише Чаренц
(1897-1937)

Ованес Тумањан
(1869-1923)

Аветик Исаакјан (1875-1957)
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поеме, а врхунцем јерменске културе сматра се XIV век, када Јерменија даје
веома цењена дела у вајарству, архитектури и лепим уметностима. У књижевности друге половине XVIII и почетка XIX века доминира класицизам.
Тада се рађа и спор око књижевног језика, јер језик класичне јерменске
књижевности �рабар више не одговара новојерменском, народном језику
ашхарабар. На челу прогресивних стваралаца прве половине XIX века је
Хачатур Абовјан, родоначелник романтизма и јерменске књижевности
новијег доба. Његов роман Ране Јерменије прекретница је у процесу секуларизације књижевности.
Најзначајнији песници краја XIX и почетка
XX века су Ованес Тумањан (1869-1923), Аветик
Исаакјан (1875-1957) и Јегише Чаренц (18971937) који се сматра једним од највећих јерменских песника. Почетком XX века, под утицајем европског симболизма, долази до нагле

Акоп Мегапарт (XV-XVI век), први јерменски штампар (оригинална, ретка
руска медаља, израђена у Лењинградској ковници новца LMD 1989; величина: 59 mm; аутор: Хосеп Папикјан,
Национална библиотека Јерменије)
Па�ара�а�е�р (Венеција, 1513)

Урба�а�ирк (Књи�а Пе�ка), прва јерменска штампана књига
(Венеција, 1512)
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Урба�а�ирк, стр. 14

реафирмације поетских жанрова (западнојерменски песници Данијел
Варужан, Мисак Мецаренц, Рубен Севак, Мкртич Пешикташљан и други).
Раздобље јерменске совјетске књижевности обележавају имена Јегише
Чаренца, Аксела Бакунца, Гургена Махарија и других.
Из�аваш�во 37

Покретач издавачке делатности међу Јерменима био је свештеник по
имену Агоп који касније свом имену додаје надимак Мегапарт (грешник).
Прву штампану књигу под насловом Урба�а�ирк (Књи�а Пе�ка, средњовековна збирка медицинских текстова) Мегапарт издаје у Венецији 1512.
која се сматра почетком јерменског издаваштва, шездесет година после
Гутенберговог проналаска технике штампања покретним словима. Већ
1510. у Венецији је функционисало близу 200 штампарија које штампају
књиге на разним језицима. Јермени за штампање прве књиге бирају управо
Венецију, један од најважнијих центара јерменске дијаспоре.
Годину дана касније, 1513. Мегапарт издаје још четири књиге – Па�ара�а�е�р (канони литургије Јерменске апостолске цркве), Ах�арк (збирка
астролошких трактата и текстова о исцељењу), Парза�умар (календар на 36
година и за пророчанство), Та�аран (збирка дела
угледних средњовековних јерменских аутора,
као што су Нерсес IV Шнорали (1102-1173), Фрик
(1230-1310), Мкртич Нагаш (1390-1470), Ованес
Тлкуранци (XVI век)).
Други значајан јерменски издавач је Абгар
Тохатеци, виђена личност у историји јерменског
ослободилачког покрета у XVI веку. У Италији
оснива своју штампарију и бави се плодном
издавачком делатношћу, добивши од папе
дозволу за издавање књига. Касније се сели у
Нерсес IV Шнорали (1102-1173),
цртеж из периода 1910-1920.

Скидање Христа са крста, детаљ корице старе
јерменске Библије

Мхитар Себастаци (1676-1749)
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Константинопољ, где наставља са издаваштвом претежно религиозних
књига. У Тохатецијеву делатност укључују се његов син Султаншах, који
1579. у Риму наручује нова јерменска слова, као и Ованес Терзнци који из
Јерменије долази у Рим 1584.

Међутим, најзначајнији догађај у историји јерменског издаваштва у
XVII веку је оснивање штампарије Воскањан коју, према налогу јерменског
Католикоса Акопа Џугајеција, у Амстердаму
оснива црквени нотаријус Матевос Цареци.
Године 1664. штампаријом управља Воскан
Јереванци, један од угледнијих јерменских
интелектуалаца тог доба. Штампарија се
потом сели из Амстердама у Ливорно, потом
у Марсеј и функционише до 1686, одштампавши више од 40 наслова јерменских књига.

Библија Воскањан, прва Библија на јерменском језику, коју је штампао архиепископ
Воскан Јереванци 1666. у Амстердаму,
у штампаријама Свети Саргис и Свети
Ечмиадзин

Типографска штампарска преса (XVIII век)
из Штампарије мехитариста у манастиру
Сан Лазаро (Венеција), сада изложена
као експонат

У XVIII веку појављује се име знаменитог Мхитара Себастација (1676-1749) који
је, утемељивши се у Венецији, са својим
ученицима у италијанским штампаријама
штампао јерменске књиге световног и религиозног садржаја. Међу њима најзначајније
су Грама�ика ново� јерменско� језика (1727)
и Себастацијев Речник јерменско� језика.
Део мехитариста 1789. оснива сопствену
штампарију на острву Сан Лазаро у Венецији, док друга грана мехитариста 1775. у
Трсту оснива још једну штампарију. Пре
него што су се преселили у Беч, штампају
близу 70 књига, од којих 25 на турском
језику за Јермене који говоре турски.

Јерменска типографска слова (Константинопољ)
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Од краја XVIII века, јерменско издаваштво постепено се премешта са
Запада на Исток, а центар постаје Константинопољ, једно од главних средишта јерменске дијаспоре, где је до 1800. штампан највећи број јерменских
књига (350 наслова), док је на другом месту Венеција (260 наслова). Породица Арапјан имала је у Константинопољу неколико великих штампарија у
којима је крајем XVIII и почетком XIX века штампано близу 150 квалитетних
јерменских издања. Крајем XVIII века постојало је више од 20 штампарија у
којима су штампана дела јерменских средњовековних филозофа, као и дела
из области граматике, уџбеници, песмарице, азбуке, календари, духовне и
религиозне књиге.
У другој половини XVIII
века, осим на територији Јерменије, јерменско издаваштво
појављује се и у Русији и Индији.
Симеон Јереванци 1771. у
Ечмиадзину оснива прву штампарију у Јерменији, где 1772.
излази књига Духовна баш�а
– прво издање на територији
Јерменије. У Ечмиадзину, где
се оснива фабрика за произЈерменски мехитаристички манастир на острву
Сан Лазаро (Венеција)
водњу папира, до краја XVIII
века штампано је 13 књига. У
исто време настаје јерменско
издаваштво у Мадрасу (Индија),
где су 1772-1773. у штампарији
„Шаамир Шаамирјан“ (17231798) штампане две књиге,
као и Шаамирјаново За�а�но
чес�ољубље – устав будуће
Шарл Ириарте (Charles Yriarte, 1832-1898), Острво
независне Јерменије. У МадСан Лазаро и Јерменски манастир, рад из 1880 [1877]
расу излази и прво јерменско
периодично издање Аз�арар
(Гласник, 1794-1796), које је
уређивао Арутјун Шмавоњан.
Потом се јерменско издаваштво
развија углавном у Калкути:
„У периоду од 1512. до 1800.
центри јерменског књигоиздања
су Венеција, Константинопољ, Рим,

Корица Јеванђеља, детаљ (XIX век, Јерменија)

50

Париз, Бавија, Цирих, Берлин, Келн, Франкфурт на Мајни, Лавов, Нова Џулфа, Ливорно,
Амстердам, Марсеј, Лондон, Лајпциг, Падуа,
Парма, Харлем, Нирнберг, Смирна, Ечмиадзин, Мадрас, Трст, Калкута, Санкт Петербург, Нови Нахичеван, Астрахан. У тим
центрима је у том периоду штампано 1154
наслова на јерменском језику.“ 38

Од 1801. до 1920. јерменско
издаваштво углавном се развија ван
Јерменије. Штампарија Конгрегације
мехитариста на острву Сан Лазаро
била је једина установа у историји
јерменског издаваштва која је непрекидно функционисала више од 200
година:

„У истом периоду јерменске штампарије постојале су и у Јерусалиму, Каиру,
Александрији, Алепу, Дамаску, Новој
Џуги, Техерану, Тебризу, Паризу, Марсеју,
Монпељеу, Лондону, Манчестеру, Варни,
Русчуку, Филипеу, Софији, Букурешту, Галацу, Никозији, Штокхолму, Њујорку, Бостону,
Фрезну, Чикагу, Детроиту, Провидансу, Џорџтауну, Атини, Женеви, Лозани, Берлину,
Марбургу, Будимпешти.
Почев од XIX века, центар књигоиздања у самој Јерменији био је Ечмиадзин.
Такође у XIX веку, јерменско књигоиздање шири се и у другим местима историјске
Јерменије – Шушију (1827), Вану (1858), Мушу (1863), Александропољу (1876), Новом
Бајазету (1890), Горису (1909), као и Карину, Харберду, Гандзаку, Шатаху, Јерзнки,
Карсу, Ахалкалакију, Аштараку, док у јерменској престоници Јеревану прву штампарију оснива Закарија Геворкјан 1875.
После доласка совјетске власти у Јерменију 1920, Јереван постаје центар књигоиздања, међутим, у дијаспори, у периоду 1920-1980, центри јерменског књигоиздања
и даље остају Константинопољ, Каиро и Бејрут.
Узев у целини, у периоду од 1512. до 1980. штампано је више од 80.000 наслова
на јерменском језику, што још једном потврђује да је књига у Јерменији заиста култ
и духовна храна.“ 39
Задња корица Јеванђеља из Малатје Католикоса
Константина I (Хромкла, тврђава на реци Еуфрат
у данашњој Турској, некадашњи центар Јерменске
апостолске цркве у којој се налазила столица
јерменског католикоса, 1249)

Године 2012. Јерменија је на високом нивоу обележила 500-годишњицу
прве јерменске штампане књиге, а UNESCO је јерменску престоницу Јереван
прогласио за Светску престоницу књиге у 2012. години.
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ЕГЗОДУС
Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais
(Па�ња �ролази, �ро�аћено не �ролази ника�а).
Léon Bloy (1846-1917), Le Pèlerin de l’Absolu (Paris, 1914)

Јермени су народ пре више од једног столећа разапет између прош
лости и будућности, док њихови гласови одјекују кроз време, снагом која
превазилази људско трајање.

Припадници друге вере нису се бавили разумевањем патње невиних.
Сматрали су да је „све део Божјег провиђења и његових несазнатљивих разлога“, па су без гриже савести уништавали недужне хришћане. Јерменски
�еноци�, познат и као Јерменски холокаус�, Скривени холокаус�, Јерменски
масакр, Заборављени �еноци�, Неза�амћени �еноци�, Тајни �еноци�, Велики
злочин, разни су називи за дуго и систематично уништавање од стране
Турака 1875/1876, 1895/1896, 1909, 1915-1923, а у новије време, 1988-1990.
и Азербејџанаца:40
„У срцу проблема, без обзира на то да ли је реч о Балкану или јерменским
провинцијама на истоку, био је правни, политички и друштвени положај хришћана
у Османском царству. На једном нивоу, основно питање је гласило: може ли хришћанин бити једнак муслиману? Хришћанске мањине и европске силе стално су изнова
постављале то питање и, на крају, одговор који је дала владајућа османска елита
био је снажно 'Не'. А Јермени су, као и Асирци и Грци, скупо платили овај одговор.“41

Хришћани на Балкану и у Малој Азији били су изложени терору разних муслиманских племена и народа јер је обећана колективна заштита
великих сила изостала:

„Устанак Срба у Херцеговини 1875. покренуо је све хришћане у Отоманском
царству. Устаници су упирали поглед у Русију. Њима су се придружили други
хришћански народи у отоманској Турској. На Цариградској конференцији 1876, чији
циљ је био повратак мира у побуњеним крајевима Турске, јерменски цариградски
Григоријански патријарх Нерсес отворено је рекао британском амбасадору да је
његов народ веома узбуђен. Уколико осигура симпатије европских сила за дизање
устанка неће бити тешкоћа. Српско-турски рат 1876-1878, а затим руско-турски
1877-1878. изазвао је велике потресе у Отоманском царству. Руска војска пришла
је Цариграду и покренула сеобу муслимана у Румелији 42 који су кренули пут Цариграда, а затим Мале Азије.
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Поред Срба и Бугара за овог рата и Јермени су формирали добровољачке војне
јединице које су се на Кавказу придружиле руској војсци. Сан Стефански мир фебруара
1878, је пројектовао издвајање огромних бугарских и српских територија на Балканском полуострву из Отоманског царства те је утицао да се и у Малој Азији пројектује
издвајање огромне територије Карс, Ардахан, Батум, Бајезид и Сагноух на којима
су живели Јермени. Издвајање ових јерменских територија и њихово укључивање у
Русију угрозило је интересе Велике Британије у Ирану, Централној Азији и Индији!
Јермени су марта 1878. тражили аутономију. Узбуђење Јермена повећала је независност Србије и Црне Горе признате на Берлинском конгресу. За себе су тражили исти
статус или макар аутономију.“43

Док је рат трајао 1877-1878, велики број добровољаца у руској и српској
војсци били су турски поданици – Срби, Бугари, Грци, Цинцари, Јермени и
православни Арбанаси.

Исти процес као на Балкану одвијао се и у Малој Азији. Да би се сузбио
захтев Јермена за аутономијом по угледу на Источну Румелију, Порта је
ангажовала номаде Турке Јуруке, а затим Курде и Черкезе који су започели
дуготрајан погром над Јерменима.
Први погроми над Јерменима збивају се 1875/1876. као део планске
политике Османске империје за уништење највеће хришћанске мањинске
културе у анадолском делу Османског царства:

„Султан Абдулхамид II затварао је јерменске школе
под најмањим изговором и забрањивао да у царство уђе
било каква књига у којој се помиње Јерменија, или која се

Јерменски геноцид први пут
на филмском платну - плакат
за амерички филм „Рас�ро�аја
�уша“ (1919) (The Garden Theater,
Des Moines, Iowa) (Motion Picture
News, the July 5 1919, p. 312)

Плакат за филм „Рас�ро�аја �уша“ (Times-Republican of
Marshalltown, Iowa)
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бави њеном историјом. Јерменски учитељи посебно су били омражени и непрекидно
су хапшени без разлога, затварани без суђења, мучени и често убијани.“44

У крвавим масакрима од 30. септембра до 30. новембра 1875. убијен је
велики број јерменског живља. У јерменским градовима глад односи 75.000
живота, а у селима 350.000, док је у градовима директно убијено 20.000, а у
селима 3.300 људи. Међутим, ова црна статистика није коначна – у многим
другим градовима и селима турска војска, потпомогнута турским цивилним становништвом и Курдима, убија око 10.000 Јермена.
Дванаестог априла 1877. Русија објављује рат Турској у коме Османска империја доживљава тежак пораз. Руска војска заузима део Западне
Јерменије, односно Ерзерум. Деветнаестог фебруара 1878. у Сан Стефану
(предграђу Истанбула) потписан је прелиминарни мировни уговор који је
на захтев Енглеске подвргнут поновном разматрању.
Под председништвом Ота фон Бизмарка, 13. јуна-13. јула 1878. у Берлину је отворен конгрес уз учешће Велике Британије, Русије, Аустро-Угарске, Немачке, Француске, Италије и Турске. Члан 61. Берлинског конгреса
обавезује султана Абдул Хамида да у Западној Јерменији спроведе реформе,
али оне због интереса великих сила постају чиста формалност и унапред
су осуђене на неуспех: „Члан 61. одобрава враћање само две јерменске провинције, без задржавања како руских снага тако и организације европске
милиције које би штитиле Јермене.“45 Коначно, султан одустаје од реформи,
не заборављајући масовну и активну помоћ становништва Западне Јерменије руској војсци у рату који Турска губи 1877-1878.

Антон фон Вернер (1843-1915), Берлински кон�рес 1878 (уље на платну, 1881) - Завршни састанак у
Канцеларији Рајха 13. јула 1878: Бизмарк између Ђуле Андрашија и Пјотра Шувалова,
лево: Алајош Карољи, Александар Горчаков и Бенџамин Дизраели
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Тако 1878. јерменско питање постаје питање међународне политике, али без разрешења. Штавише, оно је имало трагичне последице по
јерменски народ.

У рату са Србијом 1876-1878. и Русијом 1877-1878. турску армију на
балканском фронту угрожавали су Срби и Бугари, а на кавкаском Јермени,
турски поданици који су помогли руској, хришћанској војсци. Циљ Турске
био је да муслимани Арбанаси очисте хришћане Словене – Србе и Бугаре,
а муслимани Курди Јермене:

„Основна намера била је да се сузбије утицај Русије и спречи њено ширење на
југ и да притом ужива подршку потлачених хришћанских народа. Ради сузбијања
отпора Јермена Турци су прво населили муслимане Курде и турска номадска племена
на просторе на којима живи јерменски народ. Намера Порте је била да насељавањем
муслимана међу хришћанима спречи сваки национални развој Јермена и покретање њиховог националног питања. Ипак, ‘јерменско питање’поставили су Русија
и Велика Британија и вршили притисак на Турску како би омогућила несметани
национални развој Јермена.
Рат 1877-1878. и Берлински конгрес који је следио заоштрио је јерменско питање
онако како је постављено бугарско и српско. Јермени су се, поред Русији, као што су
учинили Бугари и Срби, обратили Великој Британији за помоћ.
Русија и Велика Британија вршиле су притисак на Турску ради побољшања
статуса Јермена, Бугара и Срба на што је Турска одговорила репресалијама. Међутим,
ни Јермени ни Срби нису престали да се боре за остварење идеје националног ослобођења. Повели су пропаганду сваки за
себе у Европи.
Јермени су основали културна и
национална друштва и скупљали финансијска средства. Образовали су националне странке које су имале јединствени
циљ ослобођење Јерменије. Ове странке
су прибегле оружаним акцијама што је
искористио Абдул Хамид II, панисламиста,
Чест призор међу јерменским избеглицама у
да изврши масовну репресију 1894-1896.
Сирији – мртво јерменско дете на пољима Алепа
године над каурима – Јерменима уз упо(у тадашњем Османском царству), 1915.
требу Курда, турских номадских племена
и војске.
Исти процес одвијао се на Балкану
у српским земљама под турском окупацијом. Босну и Херцеговину окупирала
је Аустро-Угарска, а на српским деловима
европске Турске, Косовском и Битољском
вилајету, после 1878. Турци су почели да
насељавају муслимане Черкезе, Коњаре,
Избегла Јерменка са децом, Сирија, 1915.
Јуруке, док су Арбанаси почели масовније
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да се спуштају на Косово и Метохију са својим стадима и бруталним насиљем потискивали српско становништво […].
Стање у турској Јерменији и Старој Србији било је скоро идентично. Последице
су сличне, извршено је и на једној и на другој територији етничко чишћење хришћана
или етноцид – убиство народа!“ 46

Јерменску судбину дели и словенски народ у Македонији која је била
„слика у минијатури, сажетак читавог Балкана“:

„Под изговором угушивања револуционарних покрета и уништења банди
комита (comités), Абдул Хамид је отпочео систематски масакр Словена. Већ десет
година он иде у правцу испуњења овог програма, са сигурношћу методе коју су му
пружили јерменско и критско искуство.
Распиривање фанатизма домаћих муслимана;
наоружавање башибозука (bachibouzouks); њихово
укључивање у нередовне трупе или локалну жандармерију; њихово слање у нападе на хришћанска
села; потом, пуштање с ланца албанског беса и препуштање Македоније Албанцима, као што је Јерменија
препуштена Курдима; коначно, постепено окупљање
огромне армије која ће задати завршни ударац; у једној
кампањи постићи оно што су башибозуци и Албанци
пропустили; три инструмента – муслимани, нередовне
трупе, војници – који су у Јерменији и на Криту били
од толике користи, данас су руку пуних посла против
Словена у Македонији.“ 47

У време султанових покоља, Јермени су у
Османском царству представљали шаролику
друштвено-економску групу која је живела у
свим деловима Турске. Према процени Јерменске
патријаршије у Константинопољу, 1882. јерменско становништво у Царству бројило је 2.600.000
људи; од тога је 1.630.000 људи живело у шест
вилајета историјске Јерменије:

„Чак и пре краја XIX века, османски Јермени могли
су се разврстати у четири групе. Богати, утицајни Јермени
Константинопоља и Смирне, од којих су неки имали везе с
елитним ешалонима османске власти, и били су познати
као класа амира. Оних неколико фабрика у Константинопољу почетком XIX века основали су и водили Јермени.
Аракел Дадијан водио је фабрику барута у Сан Стефану;
његов син Ованес био је директор царске фабрике папира.
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Саркис Беј Баљан (1831-1899),
чувени архитекта и инжењер,
син Гарабед Амира Баљана
(1835-1899)

Агоп Баљан (1838-1875), архитекта, брат Саркис Беја Баљана

Породица Кавафијан изградила је велико бродоградилиште и управљала њиме. У
другим секторима, припадници породице Дузијан заузимали су, дуже од стотину
година, положај управника Османске ковнице, а породица Балијан [Баљан] доминирала је османском архитектуром од краја XVIII до краја XIX века, изградивши неке од
најважнијих зграда у престоници, укључујући и палату Долмабахче. Турски театар
основао је такође Јерменин, Агоп Вартовијан, 1868.“ 48
„Породица Баљан се обогатила градећи палату за палатом и то не само на
обалама Босфора. Све до једне су изграђене у бомбастичном стилу екол �е бозар и
екстравагантно уређене, од лустера до кључаоница.“ 49

Из ове породице која је изградила већину краљевских палата у XIX
веку је и архитекта Агоп Баљан, који је изградио палату Беглербег, на
Босфору, где је умро Абдул Хамид II.50

У Османској империји делатност фотографа јерменског порекла такође је
имала велики значај. Већина њихових фотографија приказује јерменску заједницу
Царства – верске вође, породице и појединце у националној ношњи. Поред османске
престонице Истанбула у коме су се налазили главни фотографски студији, на појединим снимцима забележени су детаљи из живота у другим градовима, укључујући
и драгоцене снимке јерменских четврти. Захваљујући честом запошљавању Јермена
као хемичара, златара и фармацеута, многи су поседовали вештину неопходну за
фотографију, посебно због познавања хемијских процеса приликом развијања филма.
Крајем XIX века, неке од главних студија у Истанбулу поседовали су и са њима пословали фотографи јерменског порекла. Паскал Себах (Ј. Pascal Sébah, 1823-1886), на
пример, отворио је студио Ел Шарк 1857, и до 1873. постигао је толики успех са својим
елегантним и изражајним портретима, да је отворио и други огранак у Каиру. До
његове смрти тринаест година касније, његово име постало је синоним за студијску
фотографију у Истанбулу, па је његов студио и даље остао активан, а нови партнер,

Мла�е Јерменке у националним
ношњама

Воловска за�ре�а на бр�у Јуша, 1865. (фото: Паскал Себах, 1823-1886)
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Јерванд Кочар (1899-1979),
Дави�Сасунски са својим коњем
Куркиком Ђалалијем, рад из 1939.
(Музеј Јерванда Кочара)

Дави� као �ас�ир, 1939.

Дави� и �орезници, 1939.

Поликарп Жоалије (Polycarpe Joaillier) променио му је име у „Себах и Жоалије“ (Sébah
and Joaillier), активан од 1890. до 1940-тих. Посао је наставио да цвета и стиче реноме,
да је на листу клијентеле додат чак и немачки цар Вилхелм II током његове посете
Истанбулу 1889.
Тражећи фотографа који ће да прикаже народе Османске империје на Међународној изложби 1873. у Бечу, османски дипломата, уметник и оснивач Истанбулске
Академије лепих уметности Осман Хамди Беј (1842-1910) изабрао је Себаха због префињене елеганције његовог стила. Високи стандарди које је поставио Паскал Себах
остали су заштитни знак његовог студија чак и после његове смрти.
Студио „Абдулах Фрер“ (Abdullah Frères), активан од 1850-тих до 1900, који су
водила три брата јерменског порекла, отворен је 1858. и убрзо постаје толико поштован због техничке вештине и умећа, да су само пет година касније браћа наименована
за царске фотографе османског султана. Године 1867. изложили су своју 2,2 m дугу
панораму Истанбула на другој Међународној изложби одржаној у Паризу, изашавши
изван студија како би доказали да су подједнако вешти и у фотографисању предела.
Током година, примали су пробрану клијентелу, фотографишући Едварда, принца од
Велса током његове посете Турској, и Евгенију, царицу Француске. До 1886. њихова
слава прочула се чак до Египта, и на лични захтев ондашњег Хедива (Вицекраља) они
такође отварају огранак у Каиру који је радио током наредне деценије. Занимљиво
је да се њихов истанбулски студио присајединио студију Паскала Себаха када су га
браћа Абдулах продала Себаху и Жоалијеу 1900.
Ови примери само делимично приказују утицај јерменских фотографа с
краја XIX века. Било је и много других Јермена који нису радили само у османским
земљама, већ и у источној Европи и централној Азији, те њихове заслуге још увек
нису до краја сагледане. 51

Али, и поред великог доприноса свим сегментима живота у Османском царству, Јермени ће доживети стравичне, до појединости испланиране погроме.
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„Казан у коме се крчкала јерменска фрустрираност на крају је прекипео
у региону Сасун“, удаљеном побрђу источне турске висоравни у коме су наоружани и храбри јерменски горштаци чинили „жилаво и и независно друштво“
(путници из XIX века упоређивали су овај пејзаж са оним у Црној Гори, на
Балкану). У сасунској равници Јермени су живели више од два миленијума,
а крајем XIX века чинили су скоро половину становништва ове области.
Ово и околно подручје били су дом древне Јерменије, најстарије
цивилизације која је опстала у том делу света. Према легенди, у висијама
Сасуна живео је епски херој из јерменског мита, Давид Сасунски (Давид
Сасунци). Био је неуморни борац о коме су се приче преносиле усменим
предањем, све док у XIX веку није написана епска поема Дави� Сасунски.

Године 1893. између три и четири хиљаде Курда, уз подршку Истанбула,
врше напад на јерменска села у области Сасун, а у пролеће 1894. Јермени су
били спремни да се бране од Курда и изборе за правду, по сваку цену. Међутим, договор са османским званичницима био је немогућ, па на Сасун креће
и турска регуларна војска. У овим крвавим походима заклано је 10.000 људи:

„Покољ у Сасуну био је, између осталог, ‘први случај организованог масовног
убијања Јермена у савременој османској историји, изведен у мирнодопско време, и
без икакве везе с неким ратом’.“ 52

Октобра 1895. извршен је први
организовани покољ у Цариграду
и Трабзону, а јуна 1896. у Вану,
где је убијено око 20.000 Јермена,
уништено 350 заселака и села. Преко
целе централне и источне равнице
Анадолије, некадашње древне Јерменије, почело је убијање и пљачкање.
Од 1894. до 1896. у Османској империји уништено је 300.000 Јермена.
Покољ Јермена у Цариграду
14/26. августа 1896.53 спада у најтрагичније странице у историји овог
народа. Двадесет пет наоружаних
Јермена (припадника Јерменског
револуционарног савеза Дашнакцутјун, краће Дашнак) предвођених Бабкеном Сјунијем (право име
Бедрос Парјан) и Арменом Гаро
(право име Гарегин Пастермађјан),

Мла�и Јерменин наслоњен на �розор (уље на дасци,
око 1600-1699, дело се приписује Каспару Нечеру
(1639-1684))
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са помало наивном жељом да на тај начин поново скрену пажњу европских
сила на јерменско питање у Османском царству, изненада заузимају зграду
Османске банке у Цариграду, једне од најважнијих финансијских установа
Царства. Бабкен Сјуни убијен је и пре него што је ушао у банку. Јерменски
револуционари запретили су да ће банку дићи у ваздух уколико султан
не удовољи њиховим захтевима. Банка постаје поприште неравноправне
битке, а међу Јерменима који су заузели банку било је мртвих и рањених.
Касно су увидели да ће уништавање банке испровоцирати султана на још
један излив ужасне освете над недужним Јерменима у провинцијама, а у
Европи резултирати комплетним напуштањем јерменског питања.
Султан Абдул Хамид II немилосрдно је узвратио. Док је опсада банке
још трајала, фанатизоване гомиле Турака на улицама Константинопоља
– башибозук (паравојска), софте (студенти теологије), полиција и војска
обрушили су се на недужне Јермене, масакрирајући их мачевима, батинама,
гвозденим шипкама и секирама. „Крвави покољ“, „Вартоломејска ноћ“ –
како су ова зверства називали европски листови – за само неколико дана
односи око 3.000 недужних јерменских живота.54

Ернст Шантр (Ernest Chantre, 1843-1924), Два
Јерменина из села Шулавери, околина Тифлиса, 1881.

Ернст Шантр (Ernest Chantre, 1843-1924),
Јерменски берберин, 1881.
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У Турској је 1908-1909. извршен преврат. Крваво� сул�ана Абдул Хамида,
чија је владавина трајала од 31. августа 1876. до 10. фебруара 1909, смењују
страствени националисти младотурци55 који, ступивши на власт, истога
часа заборављају на своја обећања о увођењу дуго очекиваних реформи за
Јермене и друге хришћанске мањине. Младотурски екстремисти пропагирају пантурцизам, али од свих народа Јермени су најмање били спремни на
потурчење, јер су били привржени својој Цркви, језику и култури.
Последице по Јермене биле су потпуно супротне од њихових очекивања – за време погрома и масакра 1909, у Киликији од турског ханџара
страда између 30.000 и 40.000 недужних Јермена, а само у граду и исто
именој области Адана, на обали Средоземног мора, 18.000:
„Да би се решило јерменско питање, Абдул Хамид 1891. формира специјалне
јединице од курдског живља под именом ‘хамидије’ 56 које су вршиле прогоне и
истребљења Јермена. Те јединице добијале су накнаду од османлијске државе, било
им је омогућено да се баве грабежом јерменског становништва. У многим насељима
Јерменима је било отето имање, земља, Јермени су били прогнани, а у њихове куће су
се уселила муслиманска избегла лица са Кавказа и Балкана.
Највећи геноцид над Јерменима у XX
веку извршен је 1915. године.57 Почев од 24.
априла 1915. до 1923. побијено је два милиона
људи – жена, деце, стараца, одузета им је имовина. На дан 24. априла 1915.58 у Цариграду
и јерменским насељима империје било је
ухапшено 600 чувених Јермена (по турским
званичним изворима 2.345). То су били интелектуалци, писци, политичари, посланици
парламента Османлијске империје, лекари,
педагози, свештена лица [...].“ 59

Балкански ратови 1912-1913. и
Први светски рат стварају нови осећај
кризе у Османској империји – са губитком хришћанских држава на Балкану
османска власт нагло постаје нестабилна, а њена владајућа елита изложена
нападима:

Ернст Шантр (Ernest Chantre, 1843-1924),
Јерменин, околина Тифлиса, 1881.

„Током пет стотина година, хришћани
Балкана, од којих су већину чинили Словени, живели су под муслиманском влашћу
Османског царства, уз традиционални
третман Турака према неверницима. Балкански хришћани, као и Јермени, били су
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Руски пропагандни постер који приказује руску победу
у Бици код Сарикамиша, 1915.

подвргнути тешком опорезивању,
произвољном насиљу, политичком
изопштавању и културном притиску; неки су се преобратили у
ислам. Устанака и буна против
Турака било је много, а османска
војска их је гушила. […]
Током читавог периода балканске кризе разјареност је обележавала осећања Турака. […] У
умовима Турака борба да се задржи
Балкан никада није била далеко од
јерменског питања.“ 60

По окончању Балканских
ратова, Турска је изгубила 70%
свог европског становништва и
85% територије у Европи.

Управо у тренутку слабости Турске, Јермени су убедили европске силе да изврше
притисак на Царевину да пристане на неке од реформи које
Прва јерменска добровољачка чета Четвртог батаљона,
су тражили деценијама. После
новембар или децембар 1914.
кратких преговора, у Константинопољу је 8. фебруара 1914. потписан Споразум о јерменској реформи
– за Турке још један понижавајући пример европског мешања у њихове
унутрашње послове. Један од аспеката Споразума био је захтев да Европљани буду именовани за генералне инспекторе у јерменским провинцијама, како би применили реформе и надгледали њихово спровођење.
То је Јерменима уливало наду да ће најзад бити испуњено обећање из
Члана 61. Берлинског споразума, који је још 1878. промовисао јерменско
питање у међународно.
Међутим, Турци су били кивни због Споразума о реформи за Јермене
из 1914, донетог уз притисак Европе. Царским ферманом од децембра 1914,
месец дана пошто је Турска ушла у рат, поништени су уговори и суспендован програм реформи:

„И опет Јермени, изгледа, нису у потпуности схватали каква ће бити освета
владе. Сада, када је Турска ушла у рат, било је јасно да су Јермени народ без државе,
углављен између две империје, и толико рањив да му се могло догодити и нешто
незамисливо.“ 61
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Догађаји који су се надовезивали један на други – покољ у Адани
1909, Балкански ратови 1912-1913, а затим и Први светски рат, уз манифестовање нарастајућег турског национализма, неумитно су водили ка још
драматичнијим догађајима. Коначна смртна пресуда јерменском народу и
увод у геноцид била је битка код Сарикамиша, вођена током Првог светског
рата (22. децембар 1914 – 17. јануар 1915) између снага Руске и Османске
империје, у којој Руси односе победу. Османски вођа Енвер паша јавно је
за пораз оптужио Јермене под вођством Аршака Гафавјана и Амазаспа
Срванџцјана, који су Русима у овој борби пружили свесрдну помоћ:

„План за ликвидацију Јермена у Османској империји био је стављен у покрет
у пролеће и почетком лета 1915. План је био добро смишљен, и у градовима и варошима, селима и засеоцима, и у јерменским четвртима главних градова Мале Азије
и Анадолије, Јермени су били окружени, хапшени или убијани на лицу места или
депортовани, маршевским кораком. Најчешће су способни мушкарци били хапшени
у групама, одвођени ван града и убијани. Жене, деца, немоћни и стари добијали би
обавештење с кратким роком да покупе своје ствари, као и да ће бити депортовани
са другим Јерменима из свог места, у нешто што се звало ‘унутрашњост’. Често би им
рекли да ће по завршетку рата моћи да се врате кућама.
Са брзом елиминацијом способних мушкараца, јерменске заједнице широм
Турске постајале су све рањивије. Још један велики део Јермена, у радним батаљонима
Османске војске, масакриран је од краја зиме 1915. на даље. Остатак јерменске заједнице био је све немоћнији без оних који су могли да се одупру или да пруже заштиту.
Мапа геноцида над Јерменима показује да су се
депортације и масакри одвијали на целој територији
Турске.“ 62

Ретко виђена архивска документа и
потресне приче непосредних сведока63 ових
драматичних догађаја аутентично сведоче о
првом геноциду модерног доба, извршеном под
окриљем Првог светског рата:

Нушан Сахагјан (Nushan
Sahagian), тринаестогодишњи
јерменски добровољац у Првом
светском рату, одликован за
храброст у Бици код Сарикамиша, 1914. или 1915.

„У сваком граду, вароши и селу значајан део јерменског становништва био је финансијски стабилан,
или чак богат, што је међу њиховим муслиманским
комшијама побуђивало велику завист и осветољубивост. Несразмерно велики број Јермена био је успешан
у малим пословима, трговини и занатима; били су
занатлије и сељаци исто колико и наставници, свештеници и лекари. Јерменска култура била је укорењена
у нешто што се касније звало протестантским радним
моралом. С доласком мисионара појавила се нова класа
образованих интелектуалаца, као академска елита
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широм царства. До 1914,
од Константинопоља до
Вана било је 1.996 школа
и 451 манастир.
Домови Јермена,
скромни или имућни,
често су били украшени
уметничким сликама и
предметима, теписима и
европским намештајем;
Најтрагичнија година јерменске историје
а њихови суседи, Турци
и Курди, знали су да Јермени у својим кућама често чувају уштеђевину, злато и
драгоцен накит. Јерменске цркве – а било их је 2.530 широм Турске – нису биле
само место молитве него и место окупљања грађана у којима су се прикупљали
предмети јерменске културе и представљали као део уметничког и историјског
живота заједнице. Као мали музеји, јерменске цркве су биле дом ретких рукописа
и књига, као и слика, фресака, лустера украшених златом и драгуљима, и других
вредних предмета.“ 64

Велико материјално богатство јерменске културе било је 1915, према
речима тадашњег америчког конзула у Алепу (Сирија) и важног сведока
јерменског геноцида Џеса Бенџамина Џексона (Jesse Benjamin Jackson,
1871-1947), предмет „џиновске пљачкашке операције и коначни ударац
за уништење расе.“65

Остали методи за искорењивање Јермена и њихове културе били су
присилно преобраћање у ислам и протеривање са вековних огњишта, као
део процеса општег етничког чишћења:

„Министар унутрашњих послова Талат паша
послао је својим потчињенима 14. јуна 1915. телеграм са
наређењем: ‘Подсећам вас да је Влада по захтеву Џамијата
(муслиманског верског тела које се бринуло о вери и
моралу) одлучила да уништи све Јермене који живе у
Турској… Мора се ставити тачка на њихово постојање
и поред тога што ће те државне мере бити незаконите;
не сме бити самилости према Јерменима, без обзира ког
су узраста и пола; треба тај посао, без гриже савести,
обавити у потпуности.’“66

Џес Бенџамин Џексон (1871 1947), амерички конзул у Алепу
и сведок Јерменског геноцида

Халиде Едип Адивар (Halide Edip Adıvar,
Истанбул, Османско царство, 1884 – Истанбул, 9.
јануар 1964), турска књижевница, националиста
и политички лидер борбе за права жена, у својим
мемоарима67 пише о тадашњим политичким
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догађајима и свом изгнанству.
Приликом укрцавања на брод
„Исмаилија“ којим је најпре
отпловила у Александрију, а
потом у Енглеску, њен први
супруг Салих Зеки бег предао
јој је писмо једног јерменског
професора:
„[...] упућено неким јерменским револуционарима у Александрији […]. Јермени који су добили
телеграм од професора из Цариграда, дошли су на брод да ме
сачекају, а потом ме одвели у хотел
Mohammed Ali Place, чија је власница
мадам Бонард, Францускиња по
мајци. Шиноркијан, један од Јермена
чијег се имена добро сећам, имао је
префињен став џентлмена из танзиматског периода, који је оставио
трага на све етничке елементе царства. Он је напустио Турску услед
јерменског конфликта, за време
владавине султана Абдулхамида
и никад се више није вратио. Каква
год била његова осећања, он је имао
беспрекорно понашање турског
џентлмена које ме је умирило и
утешило.“ 68
Маршеви смрти - протеривање јерменског живља из
Западне Јерменије, 1915.
Љу�ска �оворка с�оро се лелуја
кроз век �ролази, у бесконачнос�и се �уби.
Ја сам у �ај све�, �ужан и уморан,
ушао ћу�ећи и у ре� с�ао.
(Размик Давојан, Песма без наслова)

Ако бле�и анђео смр�и
Са вечним смешком с�ане �ре� мене...
Нес�аће и моје боли, о�ићи ће и моја �уша,
Ал' знај�е, ја сам још жив...
(Петрос Дурјан, Моја смр�)
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Између осталог, у периоду
1916-1917. радила је као османски инспектор за школе у Дамаску, Бејруту и Колеџу Сен-Жозеф
у планинском венцу Либан. Међу
ученицима у овим школама било
је на стотине јерменске, арапске,
курдске и турске сирочади.
Током јерменског геноцида, под
руководством Халиде Едип и
Џемал паше, око 1.000 јерменске
и 200 курдске деце потурчено је
у Колеџу Сен-Жозеф у Ајнтури.69

Један учитељ, који је радио кратко за време њене
управе, сећао се тог времена:

„Халиде Едип била је на челу сиротишта од 1.000
деце у тим планинама, и то углавном јерменске деце.
Рекла је ‘њихова имена промењена су у муслиманска,
али они су деца; не знају шта је религија. Сада морају
бити нахрањени, обучени и збринути.’ Није рекла шта
ће бити даље.“ Према Халиде Едип, овој деци дата су
муслиманска имена по наређењу Кемал паше. Овако
је она 1916. забележила један разговор:
‘Рекох: Зашто дозвољавате да се јерменска деца
називају муслиманским именима? То изгледа као
Јоханес Лепсиус (1858-1926),
преобраћање Јермена у муслимане, а историја ће се
теолог и хуманиста
једног дана осветити будућим генерацијама Турака.’
‘Ви сте идеалиста, одговорио је [Кемал паша]
значајно. Верујете ли да преобраћање неколико стотина
јерменских дечака и девојчица сматрам доприносом
својој раси? Видели сте неколико јерменских сиротишта
у Дамаску која воде Јермени. У њима нема простора;
нема новца за отварање других јерменских сиротишта.
Ово је муслиманско сиротиште и приступ је дозвољен
само муслиманској сирочади... Када чујем за децу која
лутају и умиру од глади, шаљем их у Ајнтуру. Морам
их одржати у животу. Не занима ме како. Не могу да
поднесем да их гледам како умиру на улицама.’
‘А после?’ упитах.
Армин Теофил Вегнер (1886‘Мислите после рата?, упита. ‘После рата вратиће
1978), борац за људска права,
се свом народу. Надам се да ниједно није сувише мало
Багдад, 1916.
да схвати која је његова раса.’
‘Никада нећу имати ништа са таквим сиротиштем.’
Завртео је главом. ‘Имаћете,’ рече, ‘ако их видите у беди и патњи, вратићете им
се и ни на тренутак нећете размишљати о њиховим именима и вери...’“

Било је очито да се голготи Јермена не назире крај.

Године 1916. у срцу сиријске пустиње Деир ез-Зор (ар. Дајр аз-Зу-р)
оформљен је концентрациони логор, крајње одредиште маршева смрти
многобројних јерменских избеглица. Успут су многи од њих себи одузели
живот бацањем у провалију или реку. Они који су некако доспели на југ
Сирије, боравили су у логорима под ведрим небом, на голој земљи и сунцу
данима умирући без воде и хране. Мајке су децу, да би их сачувале, нудиле
Турцима, Арапима, трговачким караванима. То јерменско робље касније је
стизало до Дамаска и Либана, Јерусалима и Египта, а мала деца која су остала
у турским породицама највећим делом ни дан-данас не знају своје порекло.
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Пећина-лав, Арцах (Нагорно-Карабах)

Од 500.000 Јермена, у животу је остављено само 10-20.000. Стотине
хиљада њихових сународника нашле су нова уточишта у другим земљама.
Према подацима чувеног немачког теолога и хуманисте Јоханеса Лепсиуса
(Johannes Lepsius, 1858-1926) број жртава Јермена у Османској империји
износио је милион и по, док су 500.000 Јермена постали избеглице. После
изгона народа, имена свих села и градова, планина и чесми, свега што је
имало јерменски назив, мењана су у турска.
Људски губици нису били једини, страдала је и јерменска културна
баштина – са земљом је сравњено 66 градова, 25.000 насеља, 2.350 цркава,
1.500 школа...
У мноштву гласова широм
Европе и Америке који су искрено
и понесено заговарали правду за
напаћени јерменски народ, у фебруару
1919. издвојио се глас из Немачке који
се обраћа америчком председнику
Вилсону:

Пол Гистав Доре (Paul Gustav Doré, 1832-1883),
Голуб �уш�ен из Нојеве барке (гравира, 1866)

„Неуорни Армин Теофил Вегнер
[Armin Theophil Wegner, 1886-1978], који
је прошверцовао фотографије геноцида са
лица места и објавио збирку својих писама
из Турске у Берлину (The Way of No Return:
A Martyrdom in Letters) сада се у отвореном
писму, које се појавило у Tageblatt-у у Берлину, обратио Вудроу Вилсону... Као један
од неколицине Европљана ‘очевидаца ужасног уништења јерменског народа’, писао је
Вегнер, ‘молим вас’ за праведно поравнање
за независну Јерменију. ‘Ниједан народ
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Средњовековни хачкар (Јерменија,
XIII век)

на свету’, наставља Вегнер, ‘није поднео таква
злодела као јерменски народ... Јерменско питање’,
узвикује он, ‘јесте питање... целог човечанства.’
Вегнер је рекао Вилсону да му пише као ‘Немац’,
припадник народа који је био савезник Турске,
и да моли да Вилсон не дозволи да због европске
‘себичности’ и ‘небриге’ Јерменија поново буде
занемарена и издана, као што се то већ догодило
1878, у време Берлинског конгреса. Међутим, као
заговорник међународног мира, Вегнер је нагласио да не ‘оптужује ислам’, јер је ‘дух сваке велике
религије племенит’.
Јермени су, подсетио је Вилсона, ‘високо
цивилизован народ, с великом и славном прошлошћу, која је дала незабораван допринос уметности,
књижевности и науци’, и пропатили су како није
ниједан народ. ‘Била би непоправљива грешка’,
пише он, ‘када се јерменске области у Русији не би
здружиле са јерменским провинцијама Анадолије и
Киликије, и чиниле једну заједничку земљу, потпуно
ослобођену турске власти.’ 70 Писмо је стигло када
је у ваздуху лебдело много наде за Јерменију.“ 71

Отцепљењем и припајањем Карабаха72
и Нахичевана Азербејџану трагедија Јермена у тим историјским областима
добија свој крвави наставак. Азербејџан већ тада на државном нивоу
почиње да води изразито антијерменску политику скрнављењем гробова,
рушењем цркава, затварањем јерменских школа и установа, стварајући
атмосферу напетости. Немири који избијају у Нагорно Карабаху 1988. још
једном су потврдили да је суживот са Азербејџанцима практично немогућ
– исте године, Јермени у Сумгајуту, Бакуу, Кировабаду и другим местима,
поново нестају у стравичним погромима. Из Азербејџана је протерано око
200.000 Јермена који напуштају своја имања и постају избеглице. Исте, 1988,
Јерменија доживљава још једну велику катаклизму – страшни земљотрес
разорио је северни део Јерменије [...]:73

„Јевангелска легенда каже да је назив Нахичеван везан за име Ноје. Управо тамо
се спустио Ноје са планине Арарат после светског потопа. Нахичеван на јерменском
значи �рво �рис�аниш�е (нах – прво, ичеван – пристаниште). По предању, управо се
тамо, код села Тмбул, налазио маузолеј, а изнад њега саграђена је црква где је Ноје
сахрањен. Према сведочењу очевидаца, који су били на Нојевом гробу, маузолеј је
представљао салу са куполом и осмоугаоним сводовима. Нојева гробница била је
срушена пре неколико деценија. По сведочењу путописаца XVIII века, у Нахичевану
се налазило 80 јерменских цркава средњег века; на жалост, ниједна од њих није
сачувана, све је сравњено са земљом.
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Трагедија Нахичевана почела је после московског руско-турског договора од
16. марта 1921. када је та јерменска област била предата Азербејџану с правом на
аутономну област, а за неколико месеци, 5. јула, исту судбину доживео је и Нагорни
Карабах. Са становишта међународног права то је било кршење права јерменског
народа, јер нико није питао јерменски народ хоће ли да Нахичеван и Карабах буду
припојени Азербејџану? Током 1918-1920, за време турских најезди део јерменског
становништва бивше Нахичеванске области био је масакриран [...], док је други део
принудно напустио родне крајеве својих предака. Ето, такву трагедију је доживео
Нахичеван за време постојања совјетске државе. А да би трагедија била још већа
и драстичнија, са лица земље Азербејџанци су избрисали све трагове наше културне баштине – срушили су до темеља наше цркве и манастире, ископали гробове
наших предака, оскрнавили наше светиње. Пре неколико година злочиначка рука

Јерменска традиционална ношња �араз и народне игре - чувари националног идентитета
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Азербејџанаца сравнила је са земљом последње трагове јерменске културе, потпуно
уништила бројне хачкаре74 у Старој Џуги (хачкари су налик српским крајпуташима).
Ти велелепни хачкари били су ремек-дела светске културне баштине.“ 75

Јерменски холокауст одвео је у смрт две трећине јерменског становништва Османског царства, али Јермени нису никада одустали од
свог језика, обичаја и вере. Преживели су се расејали по Сирији, Ираку и
Палестини на југу, и Русији и Ирану на северу и истоку. Многи су остали у
тим областима, а многи су се током наредних деценија иселили у Европу,
Сједињене Америчке Државе, Канаду, Кину, Аустралију и Јужну Америку,
створивши највећу дијаспору XX века, формирану углавном после геноцида
1915. Јерменска дијаспора је бројна и утицајна пре свега у Русији, многим
европским земљама, САД-у и на Блиском истоку.76
Узор за чување националног идентитета у дијаспори је Либан, у коме
живи близу 90.000 Јермена. На малом географском подручју и са густом
насељеношћу, ова левантска земља ипак је јерменски верски центар – има
многе школе, цркве, новине и негује друге облике културе.
У Анталијасу, месту на периферији Бејрута, налази се Католикосова
резиденција за област Киликију. Бејрут је политички центар дијаспоре у коме
су Јермени дуго играли значајну улогу у индустријском и пословном животу.
Постоје јерменске заједнице и на Кипру, у Јерусалиму, Ирану – углавном
у Техерану, Тебризу и на подручју Исфахана, где стара и значајна јерменска
заједница живи вековима. У Турској, Јермени живе углавном у Истанбулу,
али се та заједница брзо смањује.
Јерменска заједница у САД и Канади највећа је и најбогатија, углавном сконцентрисана у већим градовима на источној и западној обали ових
земаља, а најбројније су у Лос Анђелесу, Монтреалу и Торонту.
Почетком тридесетих година прошлог века јерменске избеглице
масовно се исељавају и у Француску, најпре у Марсеј, а касније и на север
земље. Многи француски Јермени познати су у свету из разних области
културе и уметности.
„Без обзира где живи, Јерменин је пре свега Јерменин, па тек онда држављанин
друге земље. Ми смо искусили сву горчину коју нам је приредила сурова судбина. И
због тога знамо шта значи црква без звона и зидова, без свога свештеника, знамо шта
је изгубљена отаџбина, отето огњиште, и знамо шта значи гледати Арарат сузних
очију. Отаџбина је изнад свега, треба је чувати као зеницу ока, јер народ нестаје када
изгуби своју културу и своју историјску отаџбину. И због тога сигуран сам да успех
победе треба тражити у борбеном духу нације.“ 77

„Данас Јерменија подсећа на библијског Јова, човека праведника, невинога,
који седи усред пепела, човека коме је ђаво однео све. Али, Јов наставља да верује у
праведност, јер он је у праву.“ 78
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ЈЕРМЕНИ У БАЛКАНСКИМ ЗЕМЉАМА
Мада живе у многим земљама света, Јермени као трговачка нација
показују изузетан смисао за прилагођавање, динамизам и професионалну сналажљивост, чувајући своје културне, традиционалне и верске
карактеритике:

„Томе су доприносиле верске прилике (старо-Јермени-православни, паписти-католици, муслимани-Турци), али и мала бројност, па су били принуђени да се жене
не-Јерменкама. Одржавали су се као православни у католичким и протестантским
земљама, као католици у православним срединама, а они који су примили ислам били
су националитетно изгубљени.
[...] Јермени су били типични транзитни трговци, лиферанти источних производа,
који су користили пре свега караване (и посебне, своје). Нису познати као поморци,
али су стизали до Ливорна и Енглеске, с једне стране, и до Јаве, Филипина и Далеког
истока с друге, изизев Кине, где нису успели да се аклиматизују. Били су наклоњени
држању кафана и ханова. Тек у XIX веку, када су опште прилике ометале ранији промет
на велике даљине, постали су
локални трговчићи,79 дућанџије,
уосталом као и многи други из
реда тзв. трговачких нација.“ 80

Јермени, стари народ
кавкаске регије, у току
средњег века као трговци
и занатлије долазе и у византијски цивилизацијски простор, па тако и на Балканско
полуострво, постајући конкуренти Грцима и Јеврејима.
Цариград је за Јермене био
центар из кога одлазе у
пословање по балканским
земљама и у Анадолију. У
средњем веку Срби су их
називали Армен, Армени,
а тек у време османског
ропства прихватају турски
назив Јерменин, Јермени
(Ermeni, Ermeniler).

Јохан Кристоф Вајгел (Johann Christoph Weigel, 1661-1726),
Јерменски �р�овац (графика)
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Ср�ске земље оком и �ером јерменских �у�о�исаца 81
(XVII – XIX век)
Међу бројним путницима, историчарима и географима који су током
векова путовали простором југоисточне Европе били су и Јермени, чије
путне белешке представљају прворазредни извор за проучавање културно-историјске баштине балканских земаља. Њихови занимљиви путописи
данашњим истраживачима нуде драгоцене податке о географским одликама, животу и обичајима, споменицима културе и историјској судбини
земаља и народа балканског поднебља.

Зачеци путописног жанра у старој и средњовековној јерменској књижевности везују се за историчаре и хроничаре из VII-VIII века. У X-XI веку
јављају се први примери путних бележака, чији су аутори Симеон Јерменин (X век), Давид Хајгазен (XII век) и Левон V (1320-1342) – последњи цар
Киликијског Јерменског царства (1080-1375). Нешто касније (XIII-XV век),
поједини јерменски путници почињу да пишу занимљиве путне белешке.

Асхарацујц, прва јерменска мапа света, коју су израдила браћа Адријан и Петер Дамијан Шонебек
у Амстердаму (1695)
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Мардирос Ерзнкаци путовао је 1489-1496. Европом, саопштавајући у својим
путописним чланцима занимљива запажања о средњовековним градовима
и споменицима архитектуре. На крају свог путовања пловио је 67 дана
Атлантским океаном и, према предању, био на броду Кристифора Колумба
у време открића Америке.82

Путописне белешке о Балкану првенствено су водили јерменски
трговци који су трговали у овим крајевима и чланови Конгрегације
мехитариста који су редовно посећивали своју паству у Турској, Грчкој,
Бугарској, Србији, Румунији и Мађарској.

Шесторица јерменских путника, углавном из јерменске дијаспоре
у Европи, неколико пута путују Балканом, инспирисани жељом да своје
сународнике кроз занимљиво путописно штиво упознају са историјом и
географијом балканских земаља и народима које је покорило Османско
царство те су самим тим делили судбину Јермена. Други разлог био је
да истраже путеве миграција јерменских избеглица од XV до XVI века
након коначног пада Јерменског царства, као и стање јерменских колонија у региону.
Међу овом шесторицом Јермена, тројица83 су посетила и поједине
области у Србији – Симеон Тбир Лехаци,84 Ованес Товмаџјан и Хугас Инџеџјан.
Упутивши се ка Венецији и Риму као крајњем одредишту, Лехаци креће
маршрутом Истанбул-Адријанополис-Пловдив-Скопље-Нови Пазар-Сарајево,

Сарајевo, Баш чаршија - пазарни дан, тридесетих година XX века
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те почетком јуна 1611. путује и кроз српске земље. У својим белешкама
описује природне и климатске одлике крајева кроз које пролази, извештавајући и о свирепим бандама разбојника, које „пљачкају и пале читаве
градове и села, а од путника траже откупнину.“
Околину Новог Пазара, на шест дана пута од Скопља, описује као
тешко проходну област са високим планинама и дубоким кланцима,
а у самом граду пажњу му привлаче привредне карактеристике тог
подручја, посебно производња и трговина „малим и великим висећим
катанцима разних облика.“ Између осталог запажа и да „кроз град тече
река – велика и мутна.“

Босну Сарај (Сарајево), описује као „жив трговачки град, седиште
румелијског беглербега.“ 85 У Сарајеву Лехацијева група упознаје четири
стално настањена јерменска трговца. Благодарећи њиховом гостопримству,
група борави у граду два дана.
Лехаци даје и занимљиво објашњење исламизације локалног
становништва и велике бројности тамошњих хаџија. Како би избегли
харач, већина Бошњака прихватила је ислам, али, када се за то дознало
у Истанбулу, стигло је изричито наређење да се настави са плаћањем
ове дажбине, које су били ослобођени само ходочасници у Меку: „Тако
су – закључује он – овде сви ишли на хаџ, те је мало оних који и даље
плаћају ту дажбину.“ 86
Лехацијевом оку не промиче ни велики број прекрасних манастира.

Готово 150 година касније, 14. јуна 1750, ка Србији, али овога пута
правцем Беч-Истанбул, запутио се Ованес Товмаџјан.87

Управо у то време Балкан захвата бура народног незадовољства –
јача хајдучки покрет, распаљујући бунт и слабије, спонтане устанке. Све
то записано је у његовим путним белешкама. Упечатљив је и запис о путу
његове групе од Београда ка Хисару, где су се налазе велике зидине и тврђаве.
Угледавши успут неколико људи набијених на колац, Товмаџјан
и његови сапутници били су пренеражени, те су убрзали ход, нигде
се не заустављајући. Пролазе кроз Коларе, Хасан пашу (Смедеревску
Паланку) и Батиџину (Баточину), где су видели „седам убијених људи.“
Група даље пролази кроз Деве Бахрдан (Багрдан) и стиже у Јагодину, у
којој се уздизао минарет. Следеће одредиште била им је Морава Кеприси
(највероватније Ћуприја), „велико и богато село, у коме је десетак кућа
било захваћено пламеном, јер су те вечери јаничари водили жестоку
борбу уз помоћ јатагана, сабљи и пиштоља.“ Група затим пролази кроз
Баракин (Параћин), Рачну (Ражањ), Алексанцу (Алексинац), стигавши
„у велики и добро уређен град Ниш.“ 88
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Пјер Ежен Лакост (Pierre Eugène Lacoste, 1818-1908), Јерменин у с�арој јерменској ношњи (II-III в. н. е.), 1877.
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Пјер Ежен Лакост (Pierre Eugène Lacoste, 1818-1908), Јерменин у с�арој јерменској ношњи (II-III в. н. е.), 1877.
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Пјер Ежен Лакост (Pierre Eugène Lacoste, 1818-1908), Јерменин у с�арој јерменској ношњи (II-III в. н. е.), 1877.
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Следећи путник је Хугас Инџеџјан,89 који такође путује Балканом у
немирно време (1778-1810), пуно бурних политичких догађаја у Османској
империји – тада се водила борба Срба и Бугара против турског феудалног
угњетавања и руско-аустро-турски рат 1777-1791.

Описујући ејалет (беглербеглук) Софеа (Софија), Инџеџјан је очаран
манастирима Свете Горе. Користећи податке из грчких књига, поткрепљене сопственим посматрањима и утисцима током посета и разговора
са представницима локалног свештенства, бележи да се главна црква
манастира Килендара (Хиландар), покривена оловом, зове Св. Девица
Марија и да је манастир изграђен средствима српског краља Стефана.
Део манастира подигли су Свети Сако (Сава) и његов отац Симеон, као и
српски и бугарски монаси.90
Даље говори о Бириштене или Периштене (Приштина), на грчком
Приштина, Пристанион или Пристен, а према Птоломеју – Улпијана.

Приштинско поље звало се Косово поље, на мађарском – Ригомезео,
са истим значењем, а на грчком – Кусова. Ригомезео није био турски
назив града Приштине, како је писао Бјушинг (Бюшинг).91 Инџеџјан је
утврдио и да је у рукописној Гео�рафији све�а (Џиханнаме, �ур. Cihannüma,
Све�о�оказа�ель) Катиба Челебије поље означено под називом Пелашиџе.
У том историјском ракурсу
он спомиње и две битке које
су се овде одиграле 1389. и
1448. У првој, одлучујућој
за судбину српске државе,
сагласно турским документима, хришћанска војска
бројила је 200.000 душа „а тај
број обухватао је и 500 кнезова
малих кнежевина.“
Затим, на дан пута од
Софије, стиже у Шехиркеј
(Пирот), потом и у ливу или
санџак Семендре (Смедерево).

Ричард Козвеј (Richard Cosway, 1742-1821),
Пор�ре� Јерменина (уље на платну, 1771)
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Осим географске, економске, административне
и демографске историје ове
области, Инџеџјана занима
и политичка историја земље
која се од давнина зове Србија.

Он бележи са којим се земљама Србија граничи, као и да се њен јужни
део некада звао Рашка, а у ранија времена Рас, по имену племена које се
присајединило Србима.
Приповедајући о историји расељавања Срба по тим областима,
Инџеџјан пише и да су Срби у Семендри одвојени од оних који живе са
друге стране Дунава.

Јакоб Алт (Jakob Alt, 1789-1872), Земунско �рис�аниш�е и панорама Београда
(колорисана литографија, 1820)

Београд, XIX век
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Назив Белиград значио је Бела тврђава, а спомиње га у X веку и Константин Порфирогенит. Немци су га називали Грихиш Вајсенбург, то јест
Грчки Белиград, а на латинском се звао Алба Грека, са истим значењем.

Град и тврђава били су врло упадљиви, подигнути на високом платоу, на месту где се спајају Сава и Дунав. Тврђаву са бројним кулама, која
је била подељена на два дела, Аустријанци су називали Васерштат. Остали
део града, опасан зидинама на речној страни, звали су Плајценштат.
Предграђа су била пространа, насељена људима разних националности. Ту је била покривена тржница, хамам, свратиште, гостионица и
џамије, од којих је најзначајнија била џамија султана Сулејмана. Будући

Едвард Ладлоу Муни (Edward Ludlow Mooney, 1813-1887), Јерменин из Османско� царс�ва, 1848-1849.
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да је положај Београда, „кључа Османске империје“, био веома погодан за
развитак трговине, у давна времена град је постао познат трговачки центар. Поред тога, све што је слато из Истанбула у Беч и обратно, обавезно је
туда пролазило обезбеђујући граду знатне царинске приходе.

Даље Инџеџјан хронолошки описује ратове и опсаде током којих је
Београд прелазио час у мађарске (касније – аустријске), час у турске руке,
док последњи пут није пао под власт Турака 1739. Тада су га током свог
повлачења Аустријанци толико опустошили, да од старе тврђаве није остало
готово ништа. Тако хришћани напуштају град и насељавају се у Земун.
Исто су учинили и локални Јермени, који се такође одсељавају у Нови Сад
(у Мађарској) и Петроварадински Шанац. Њихов духовни пастир био је
свештеник из Конгрегације мехитариста (што значи да су били католици),
који су у Новом Саду подигли Јерменску цркву. Њихова црква претворена
је у џамију и коришћена у друге сврхе.
Око Београда били су распоређени и утврђени пунктови Хавале
(Авала) и Батичине (Баточина). Тврђава Авала налазила се на високом
брду, на три сата пута од града, подигнута за време опсаде града од стране
султана Мехмеда II Фатиха.

Путујући кроз кадилук Семендре и његов истоимени главни град,
Инџеџјан сазнаје за његово друго име Сендерови, што је потицало од
речи сен�ерев – искварен изговор латинског Санктус Андреас. Мађари су
га називали Век Шендру. У граду се налазила добро ојачана тврђава на
обали Дунава, на дан пута источно од Београда. У прошлости то је било
велико насеље и резиденција епископа. Извесно време њиме је управљао
Велекоглу, подређен лично султану Мурату II. Судбина Семендре није се
разликовала од судбине других пограничних градова – у прошлости је
прелазио час у османске, час у мађарске (аустријске) руке.

Церемонијална �ушка сул�ана Махму�а I, украшена драгим камењем (датирана око 1732-1733), рад
Јерменина Ованеса Ага Дуза, главног царског драгуљара на османском двору
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У кадилуку Семендре, на Морави, налазио се и Базаревац (Пожаревац), познат по миру закљученом 1718. споразумом између цара Карлоса
(Карла IV) (1711-1740) и султана Ахмеда III. У Инџеџјаново време, још увек
је било очувано здање у коме је потписан уговор.

Следи опис кадилука Јагодина са истоименим главним градом. Налазио се југоисточно од Семендре, у суседству Хасан паше. Тамо је Инџеџјан
видео велелепну тврђаву, смештену између поречја Саве и Мораве. Град
је био познат и ценили су га и због минералних извора и бање који су се
тамо налазили.

Узиче (Ужице), смештено у удолини на три дана пута од Београда,
имало је јаку тврђаву, окружену реком. Било је познато по својим капацитетима за чување питке воде, издубљеним у стенама, у које је било могуће
сићи само нарочитим лествама. Вода је долазила са високих планина, које
су се налазиле источно од насеља. У Ужицу је било 70 џамија, мноштво
вртова и винограда.
Тврђава Валеура (Ваљево), са севера заклоњена планином, а са истока
реком Колабром (Колубаром), налазила се на два дана пута од Београда.
У њој је било девет џамија и три бање.

Ниш, на грчком Ниси, смештен је поред реке Нишаве (Ниси), која извире
у његовој околини и улива се у Мораву. Налази се на путу Софија-Београд
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и граничи се са Бугарском. У прошлости град се звао Наисос. Амијан га је
означавао као Несос, а Птолемеј – као Наисос. Град су прво освојили Турци
за време султана Мурата I Худавендигјара.

Ниш, чија је тврђава била подељена на вишу и нижу, био је окружен
зидинама и земљаним насипом. Недалеко од њега уздиже се висока планина,
са које се на читав град могла отворити ватра. Управо због тога, у сваком
рату био је лако освојив. У Нишу се налазила и резиденција митрополита.
Према Инџеџјановој тврдњи, међу градским џамијама значајне су
биле џамија Хонкар и џамија Јусуф беја. У Нишу су постојале и две бање
и извори топле минералне воде, коришћени за лечење разних болести. У
планини, недалеко од града, налазили су се рудници злата. У граду и околини узгајано је много стоке – свиње, козе, бикови и друго. Произвођен је
и одличан овчји сир, који су раније куповали Венецијанци.

Из анализе сачуваних јерменских путних дневника о Србији очито је
да су и до почетка XIX века кружиле неке нетачности, засноване на раширеним легендама. Међутим, опште узев, јерменски путници објективно
описују места која су посетили: градове, насеља, природне и архитектонске
знаменитости, флору и фауну, начин живота и занате у насељима, њихов
економски и политички положај. Јерменски путници се са симпатијама
односе према Србима, саосећајући са њима због репресија којима су били
изложени од стране владајуће османске врхушке.

У описима се често јављају антички називи насељâ и местâ, сачувани
су подаци о средњовековном административном поретку, препричане су
легенде и предања, каткад повезане са стварним историјским догађајима
или измешане са разним фактима из различитих периода. Све у свему, без
обзира на извесну субјективност, али уз пажњу и искрену благонаклоност,
путне белешке јерменских путописаца јављају се као занимљив извор,
приповедајући о историји Србије и о Србима из тог времена.
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ДОЛАЗАК У СРБИЈУ

Србија је земља �ло�ови�а и умилна, сас�оји се о� равница,
�олина, �ора и бр�а, из којих се �обијају �обри ме�али;
�акође је снаб�евена храбрим љу�има;
а има и ле�е коње, �обра вина и бла�оро�не реке.
И ка�а би ова земља била у рукама хрис�ијана,
који би били из земље и о� �риро�е,
као ш�о је час� Евро�е лежећи �рема за�а�у,
�о би он�а била земља врло славна и цве�ајућа.
(др Едвард Браун, 1644-1708)

За време цело� мо� �у�овања �о Србији, нисам узимао моје оружје и ника� нисам
ни најмање ш�о ви�ео ш�о би ме навело �а �рукчије ра�им.
(Ото Дубислав племенити Пирх, 1829)

Нема земље у којој се �у�ује са више безбе�нос�и не�оли у Србији.
(Шарл-Жозеф-Едмон Боа-ле-Конт, француски дипломата, 1834)

„Иако су Јермени и Срби као народи стасали на
удаљеним географским просторима, иако између њих
никада није било директних институционалних нити
каквих других веза, по историји, традицији и култури, по
националним црквама, та два народа необично су личила
један на други. Чини се да су Јермени, који су се определили
да живе међу Србима, више него било где лако губили
идентитет и добровољно се асимиловали.“ 92

Обухватна и дуготрајна мисионарска путовања Светог Саве 1191-1235. имала су пресудан
историјски значај за постанак и опстанак младе
немањићке Србије, као и организацију и осамостаљење Српске православне цркве. Путујући
морем и копном по источнохришћанским земљама,
„изишавши из Светога града Јерусалима, Свети
дође у Велику Антиохију; одатле дође у Јерменску, да тражи мошти светих.“ Била је то тзв. Мала
(Киликијска или „Нова“) Јерменија, држава у
југоисточном делу Мале Азије, у прибрежју Средоземног мора крај Сирије. Настала је егзилом,
84

Све�и Сава (око 1175-1236),
фреска из манастира
Милешева

односно емиграцијом јерменске елите после
селџучко-турског освајања „Праве“ или Велике
Јерменије. У доба проласка Светог Саве кроз
ову малу хришћанску краљевину, њоме је
владао Хетум I (1226 – 1269), на врхунцу моћи
и просперитета. Постојала је од IX до XIV века
(сада део Турске), о чему бележи Доментијан
у Живо�има Све�о�а Саве и Све�о�а Симеона.
Очаран лепотом и грандиозношћу јерменске
средњовековне архитектуре, Свети Сава позива
јерменске неимаре да својом градитељском
вештином учествују у зидању српских светиња.
Био је то први додир српске и јерменске кулКраљ Киликијске Јерменије,
туре, као и зачетак економских, културних и
Хе�ум I (1226-1269) на монголском двору 1254.
политичких веза чија вишевековна традиција
93
непрекидно траје више од 780 година.
Нека научна истраживања потврђују утицај древне јерменске
архитектуре на моравску школу градитељства, нарочито на Студеницу,
Жичу, Витовницу...
Дошавши као део османске војске на Косово поље 1389. и сазнавши да
морају да се боре против хришћана Срба, Јермени напуштају турске редове.
У знак јерменско-српског пријатељства и благодарности Богу, на планини

Путовања Светог Саве по источнохришћанским земљама 1191-1235. (цртеж Александра Дерока, 1939)
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Манастир Студеница
(оснивач Стефан Немања, 1190)

Манастир Жича (подигао 1206-1221 Стефан
Немањић - Стефан Првовенчани)

Милешевска црква Светог Вазнесења Господњег
(Пријепоље) (подигао 1218-1219. краљ Стефан
Владислав)

Анђео Господњи („Бели анђео“) пред празним
Христовим гробом, фреска из милешевске цркве
Вазнесења Господњег (рад непознатих аутора
Грка, XIII век)

Озрен, недалеко од Сокобање 1392. подижу манастир Јерменчић, посветивши га својим спаситељима – Светим архангелима Гаврилу и Михаилу.
Манастир Јерменчић привлачи пажњу и гласовитог новинара, путописца, етнографа и илустратора Феликса Филипа Каница (Felix Philipp
Kanitz, 1829-1904), који бележи да се „на путу за Озрен, недалеко од водопада Градашнице, један сат на југозапад од Сокобање, налази у народу
врло поштована, 1864. обновљена црквица Јерменчић.“ 94
Jедан од ретких трагова јерменског присуства у овим крајевима 95 и
дан-данас сведочи о културним везама средњовековних Јермена и Срба.
Запалили су га и разрушили Турци 1796-1797. У години Првог српског
устанка под Вождом Карађорђем 1804, манастир је претворен у војну
болницу, где су после Делиградске битке превожени рањени устаници.
За време Другог српског устанка 1815. Јерменчић је поново разорен, да би
1892. био изнова подигнут. Године 1926. поново је разрушен и остављен у
рушевинама до краја осамдесетих година XX века. На иницијативу месних
свештеника и Завода за заштиту споменика града Ниша урађен је нови
пројекат обнове манастира Јерменчића.
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Лева рука Светог Саве, чувана у манастиру Света Тројица (Пљевља), данас
у манастиру Милешевa

Свети Григорије Јерменски, византијска икона
(XIV век, Грчка)

Свети Григорије Јерменски, мозаик
(почетак XIV века, црква Памакаристос, Константинопољ, данас
Фетхије џамија, Истанбул)

Међутим, овај древни манастир није једина духовна веза између
Срба и Јермена:
„Лик најзначајнијег јерменског светитеља – Св. Григорија Просветитеља (на
јерменском ‘Лусарович’), налази се на фрескама у неколико српских средњовековних
цркава, на основу чега се може закључити да су Срби били упознати са његовим
житијем и поштовали га, као и остали хришћански народи.“ 96

У манастиру Грачаница, у олтарском простору, у зони попрсјâ
архијерејâ, на источном зиду, северно од апсиде, такође се налази фреска
Григорија Јерменског са натписом: Све�и Гри�орије Велике Јерменије:97
1)

2)

3)

1) Део некадашње Улице цара Лазара са Јерменском црквом и зградом Војвођанског музеја
у Новом Саду; 2) Северна страна Јерменске цркве; 3) Рушење Јерменске цркве (1963)
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Гробница-костурница породице Томановић-Ченази (помађарено јерменско презиме Џаназизјан), са статусом споменика културе од 1997.

Заједничка гробница три јерменска свештеника (Симона
Антоњана, 1828-1888, Давида
Духе 1848-1913, Габријела
Меневишјана 1864-1936) на
католичком гробљу у Футошкој
улици у Новом Саду

Камена плоча са уличне фасаде Јерменске цркве
(Музеј града Новог Сада)

Јохан Самуел Поликарп, који
је заменио др Габријела Меневишјана, последњи свештеник
Цркве Св. Гргура Просветитеља кога је именовала бечка
Конгрегација мехитариста
(Дунавски парк, око 1960)

Роберт Хуго Јекел (Robert Hugo
Jäckel, 1872-1952), Богородица са
Христом (Беч, 1896), олтарски
простор Јерменске цркве

„Лик Св. Григорија налази се и у Старом Нагоричину, Дечанима, Марковом
Манастиру и Манасији. Житија три јерменска светитеља (Св. Григорија Просветитеља, Св. Рипсиме, Св. Гајане) су у Србију стигла преко Византије. Формирана су пре
усвајања монофизитске догме, па су остала општеприхваћена у хришћанском свету.
Њихова житија налазе се и у три велика српска светачника која су написали Јустин
Поповић, Николај Велимировић и Хризостом Столић.“ 98

До седамдесетих година XX века центар Новог Сада, који је одувек
био мултинационални и мултиконфесионални град, красила је Црква
Светог Гргура (Григорија) Просветитеља, популарно називана Јерменска
црква. Није се истицала величином и изгледом, али је представљала једини
храм који је припадао том народу у читавој југоисточној Европи. За старије
генерације овај објекат представљао је симбол старог Новог Сада:
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„Нови Сад, који се почео подизати и развијати као Петроварадински Шанац,
од самог настанка био је предодређен да се развије у важан трговачки центар; као
предграђе највеће и најзначајније подунавске тврђаве некадашње Хабзбуршке
монархије, са богатим залеђем и привлачном близином према Фрушкој Гори, за пола
столећа је постао веома снажно и богато трговачко и занатско место које је за велики
новац могло од Бечког двора откупити привилегију градске самоуправе. Стога број
становника у Петроварадинском Шанцу нагло расте, јер се након поновног пада
Београда у турске руке 1738. године, досељава велики број трговаца и занатлија

Храм Светог Саве на Врачару, Београд

Српска патријаршија, Београд
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Срба, Грко-Цинцара, Немаца, Јермена и Шокаца. Као пословни свет, некадашњи
новосадски Јевреји имали су своје принципе и методе у пословању, али нимало се
од њих у том погледу нису разликовали Цинцари, Грци и Јермени који су некада
доминирали новосадском чаршијом. Настаје доба снажног процвата трговине и
банкарства, у којима ће Јермени играти веома важну улогу. На почетку данашњег
великог булевара налазила се Јерменска улица, а изградили су и своју цркву која
ће бити порушена у бомбардовању [...]“ 99
„[...] Обновила ју је Марија Трандафил, али Армени, избегли за време бомбардовања, а који су се вратили у град, више нису представљали значајан елемент у
животу града. После Другог светског рата, када је пробијан нови булевар, срушен
им је парохијски дом, а доцније [1963], потпуно беспотребно, и црква. Тако је једини
сачувани материјални траг о постојању Армена на овом простору надгробни споменик породице Ченази [Џаназизјан] из 1790. (налази се на Булевару Михајла Пупина).
Последњи арменски црквењак била је једна жена – Јулијана Пољаковић [која није
била Јерменка – прим. М. М.], умрла 1948.[...]“ 100

Једна од најугледнијих личности старог Новог Сада био је др Габријел
Меневишјан (Константинопољ, 1864 - Нови Сад, 1936), јерменски свештеник, полиглота, филолог, доктор теологије и филозофије, архимандрит
Конгрегације мехитариста у Бечу и администратор парохије у Новом Саду.
Био је и управник Мехитаристичког колеџа у Константинопољу (1892-1913).
Бео�ра�ски Јермени

Две пловне реке, Сава и Дунав, које Београд окружују са три стране,
отварају му природни пут на запад – ка лукама Јадранског мора, на исток
– у Црно море, а на север – у средину Немачке.
Одмах по турском освајању Београда 1521, султан Сулејман II наређује да се седиште Смедеревског

Карл Гебел (Carl Goebel, 1824-1899), Ос�аци ка�ије Еу�ена Савојско� у
Бео�ра�у (акварел) 1865.
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Томас Артус д'Ембри (Tho
mas Artus d’Embry, средина
XV века - пре 1614), Јерменски
�р�овац у Османском царс�ву
(бакрорез, 1648)

Камиле у Београду, симбол одлазећег
Оријента, 1924.

Београд у XVII веку

санџаката пренесе из Смедерева у Београд, који убрзо од пограничног
утврђења прераста у значајно трговачко седиште и главно војно упориште.

После пада под турску власт, Београд из основа мења етничку
структуру – српско становништво, које је пре пада Београда било најбројније, готово потпуно је расељено, а наместо њега јавља се муслиманско,
‘турско’, разних раса и језика, из свих крајева Османске империје. Поред
муслиманског становништва, први пут се у Београду појављују и друге
етничке групе – Грци, Јевреји, Јермени и Цигани. Тако Београд и својим
становништвом постаје спона између Истока и Запада.
Према записима хроничара, током обнове ранијим
турским опсадама доста разрушеног Београда, међу првима
и у највећем броју пристижу
муслимани из Босне, а потом
и „на хиљаде људи из других
места“ међу којима су најбројнији вешти трговци Дубровчани, називани Латинима,
затим Турци, Грци, Јевреји,
Цинцари, Јермени,101 Мађари
и Цигани, који су сачињавали
стално становништво. У Београд стижу, са својом робом, и
Арабљани и Персијанци, људи
свих боја и језика муслиманског Истока.102 Захваљујући
изузетном географском полоEdward Brown M. D., A Brief Account of Some Travels in Hungaria,
жају, као и природном богатServia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia,
and Friuli (London, 1673)
ству и сировинама, Србија
91

представља плодно тло за трговинске послове
и стицање капитала.

У градовима, нарочито у Београду, као престоници државе и седишту највиших државних
установа, трговински послови се најбрже и најбоље обављају, те убрзо почиње да се формира
грађански сталеж који чине занатлије и трговци.103

Јермени свакако долазе у Београд са турском
војском 1521,104 ако не и раније. Није тачно познато
када се и како први Јермени досељавају у српску
Др Едвард Браун (1644-1708)
престоницу, али, по свему судећи, појављују се у
првим деценијама XV века, када заједно са другим „трговачким нацијама“ 105
вероватно стижу са Истока, мада поједини истраживачи сматрају да пре
Турака у Београду није било Јермена.

Јермени убрзо постају важан економски фактор у Београду, а Евлија
Челеби у најдетаљнијем опису Београда у XVII веку (1660) помиње једну
јерменску махалу 106 и посебну јерменску цркву,107 поред осам хришћанских
– грчких, српских, бугарских, као и једну јеврејску богомољу.108

Енглез др Едвард Браун (Edward Brown, 1644-1708)109 један је од првих
путника по Србији који је 1660. посетио Београд и његову тврђаву, описавши
бурне године од 1668. до 1717. Године 1669. спомиње и јерменску црквицу, а
на њега посебан утисак оставља гостољубивост једне јерменске породице:

„Поред Јевреја, као посебна етничка група, јављају се и Јермени. Пре Турака њих
у Београду није било. И њих је први од путописаца запазио Герлах110 и за њих забележио да су марљиви и да тргују свачим. Столеће касније они су већ знатан фактор на
београдској чаршији и имају своју цркву. Они су тада угледни трговци и врло имућни.

Ђовани Гревемброх (Giovanni Grevembroch, 1731-1807),
Пор�ре� јерменско� �р�овца (XVIII век)
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Јерменски �р�овац у и�ри са
мајмунче�ом (око 1700-1725)

Браун, који је, за време свог боравка у Београду, одсео у кући једног Јерменина, који га
је водио код својих пријатеља, приметио је
како су ‘поизграђивали лепе куће’. У једној од
ових видео је чесму, лепо купатило и пећи. ‘Ту
смо били добро почашћени кафом, шербетом
и изврсним вином, какво даје суседна земља’
(мислио је на Србију). За Јермене је забележио као да су у трговању ‘јефтинији, него
Јевреји или Грци’. По Киклеу они су једини
трговали са Немачком и Бечом. Јермени су
се бавили нарочито трговином, али и занатима. Касније су се истакли као банкари и
јувелири. Као трговци били су одлични у
продаји најразноврснијих артикала, па и
оних који немају никакве везе са њиховом
домовином.111 ‘Јерменска мала’ налазила се
између католичке и православне.
Јермени су и тада, као и раније, чинили Луј Дипре (Louis Dupré, 1789-1837), Bilesikdji
посебну, у многом, одвојену етничку групу.112 Arménien [holdin a chiboque] (Бо�а�и Јерменин
[са чибуком]) (литографија у боји, 1825-1837)
Сем језиком и писмом они су се разликовали
и вером. Иако су били хришћани чинили су
одвојену цркву. Били су најближе монофизитима, а у цркви су задржали свој језик и
свој обред.113 За време Турака као да су били ближе православним, него католицима.
Јермени су имали у Београду свога хлебара, свога берберина, своје кафеџије, па и онога,
који је за њих резао или крижао дуван, на њихов начин. Имали су и своју кланицу,
коју су подигли о свом трошку. Све то говори о њиховој високој култури, љубоморном
чувању традиција, неговању својих навика, као и о организаторским способностима.114
На једној мапи из XVII века поједине етничке групе биле су забележене, почев
од Саве према Дунаву, овим редом: Цигани, православни, Јермени, католици.“ 115
„Поједине верске и етничке групе имале су своја гробља. Хришћанска гробља
била су одвојена од муслиманских. Католичко гробље било је одвојено од јерменског
оградом. Дубровачко гробље, звано ‘градина’, било је ограђено зидом. Јевреји су имали
своје гробље одвојено од осталих.“116

У првој половини XVII века нема много података о јерменским
трговцима у балканским земљама. Тада их је било у Дубровнику, Сплиту,
Београду и Софији, свакако у Скопљу, можда у Охриду и Љешу. У Сарајеву,
па и у Ужицу, јако су се уврежили Јевреји, те није било много места и за
њихове конкуренте.
Међутим, већ у другој половини XVII века значајно место у успостављању и проширивању трговачких веза припашће београдским трговцима Србима, Јерменима, Грцима и Дубровчанима.
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Према сведочењима путописаца и осталих савременика, Јермени су
оспособљени и марљиви у вођењу трговине сваке врсте, те своје послове
обављају ревносно, истрајно и доследно. Штедљиви и интелигентни, богатији су обично трговци,117 сиромашнији спретне занатлије, а најскромнији
баштовани и виноградари. Често су ангажовани као мењачи-банкари, златари, сарафи118 и финансијски експерти, јер су увек били добро обавештени
о вођењу спољне трговине, а били су и гостионичари, уметници и занатлије
разних профила. Чинили су групу за себе, а у погледу пословне вештине
нису уступали пред Грцима и Цинцарима. Међутим, за разлику од Јевреја,
као и Грци, нису били пријатељи Турака, због чега их ови киње и пљачкају:
„Повезани заједничким језиком, писмом и вером који су их издвајали од осталог
београдског становништва, Јермени су, средином XVII века, имали у Београду своју
јаку и добро организовану колонију. Настањени у једној или две улице источног дела
вароши, Јермени су ту имали своју цркву, своју општину и своје занатлије који су их
подмиривали свим свакодневним потребама. Својим богатством и трговачким угледом,
они су упадали у очи свим европским путницима. ‘Ови Јермени растурени су по свим
трговачким местима’, каже Енглез Браун. ‘Изгледа ми да су у трговини поштенији и
јевтинији него Јевреји или Грци.’ Потражња источњачких производа на Западу учинила
их је споном између турског истока и градова средње Европе у којима су персиску,
сириску и индиску робу замењивали за мануфактурне продукте Запада. Француз
Кикле, који је прошао кроз Београд 1658, истиче нарочито њихову трговину са Бечом
и Немачком, ‘обично Дунавом’. Међутим,
они су се често спуштали у Дубровник и у
Сплит и прелазили су у Анкону и Млетке,
где су њихови сународници имали своје
колоније и водили живу трговину. Присно повезани на широком подручју од
средње Европе до Персије, Јермени су
се истицали и у новчаним пословањима,
служећи понекад као зајмодавци и самим
дубровачким поклисарима.“ 119

Цариградски Јермени такође
су били врло моћни и утицајни:

Ко�нена �у�овања М. Киклеа у Конс�ан�ино�ољ
�о�уњена белешкама (Пјер Проме, Париз, 1664)
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„У Цариграду се налазио регистар кућа у Турском царству, које су
биле дужне да обављају кулук. Осим
на кулук, паша је имао право и на убирање одређеног износа од земљоделских
прихода током једне године, али је та
дажбина могла да буде увећана по пашином самовољном нахођењу. Тај износ је
распоређиван по окрузима или нахијама,
по нахијама је онда раздељиван на села,

а по селима на појединачна домаћинства. Приликом доделе пашалука, новац је био
најважнији моменат, као и код наименовања кадије и владике. Богати фанариоти
у Цариграду или јерменски мењачи новца, који су јемчили за исплату новчаних
износа који су нахије морале да плате Порти, имали су највећи утицај на именовање
и постављање паша; они су од шеика ал ислама откупљивали патенте за кадије да
би их са великом добити потом продавали и своје сувернике довели на владичанске
положаје.“ 120

Француски путописац М. Кикле (Monsieur Quiclet) наводи 1658. „да
су пијаце у Београду пуне разноврсне робе, да су јерменски дућани добро
снабдевени и да Јевреји такође имају дућане и робу у своме кварту.“ 121
По једном духовитом поређењу, које вероватно потиче из трговачких
кругова, представници појединих земаља, по својим способностима за трговину, ређани су овим редом: на прво место долази Јерменин, затим ђаво,
па Грк (или Цинцарин), и на крају, Јеврејин. Међутим, према дубровачкој
традицији, три Јерменина вреде колико један Дубровчанин.
У живописној београдској чаршији бројни су и трговци муслимани,
а и домаћи Срби. Стога се у тадашњем Београду говоре и разни језици,
нарочито турски, језик господарећег слоја. Други по важности је српски,
језик најјаче етничке групе у Београду и околини. Трећи по значају је италијански, потом јеврејски и јерменски, а у мањој мери и неки други језици:

Е. Брауман, Едуард Брауман (Eduard Braumann, прва половина XIX века - после 1899),
Из с�аро� Бео�ра�а - �азарни �ан, 1846.
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Заробљени Јерменин
(графика непознатог аутора, 1584)

Јерменски продавац воћа, око 1900.

„Енглески путописац доктор Браун посетио је Београд крајем 1668, и оставио интересантан опис града […]: ‘Београд је’, каже путописац, ‘велики, утврђени,
многољудни и пространи �р�овачки �ра�... Трговачке улице града одозго су покривене даскама, тако да су заштићене и од кише и од сунца. Такве улице су начичкане
дућанима и магацинима робе, који, свакако, нису велики. Сваки дућан има клупу, на
којој (као у другим местима кројачнице) седи купац или дућанџија и продаје своју
робу купцу. Но, купац најчешће стоји испред дућана, а унутра улази мало њих, или
пак нико не улази...
Био сам у стану једног јерменског трговца, који ме је необично лепо угостио.
Посећивао сам и друге трговце, и сви су имали лепе куће, а у једној сам нашао водоскок
и лепо кућно купатило. Овде ми није недостајало кафе, шербета и одличних вина,
која се производе у овој земљи. Јермена има свуда и врло су познати у свим деловима
града, и овде имају цркву. С њима се у трговини, изгледа, можете добро сложити, јер
су искренији него Јевреји и Грци. Земље које су у близини Београда имају овде обимну
трговину. Осим тога, овде тргују и купци из Рагузе и имају факторију [трговачко
насеље – прим. прев.] ‘Источни трговци из Беча’ […]“.122

Од јавних зграда својим обликом и величином издвајају се (х)амами,
тј. јавна купатила. За време Турака, у Београду је било седам јавних амама,
од којих је највећи и најбољи био вероватно онај који су држали Јермени, па
су га по одлуци варошке управе, 20. августа 1725. „морали предати вароши
која га је, како се у једној исправи каже, уредила ‘на хришћански начин’.“ 123
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Пораз Аустрије у рату са Турском 1739. изазива у Београду праву
пометњу. Када су Турци поново ушли у град, католичко становништво
(Аустријанци, Немци, Мађари, Италијани, Јермени) било је у нарочитом
страху, те је готово сво избегло у оближње градове: Земун, Карловце,
Панчево, Бечкерек, Осијек, Темишвар, а нарочито Нови Сад.
Београдски Јермени нису смели да сачекају Турке и живот наставе
у Београду. Њихов највећи грех био је што су једну џамију претворили у
цркву. Главнина становништва пребегла је преко Дунава и Саве и расула
се по угарској равници:

„Не зна се сасвим поуздано да ли су Јермени били присиљени напустити
Београд или су то учинили својевољно, видевши и остале хришћане – православне
и римокатолике, како напуштају град под опсадом и одлазе на север преко Саве и
Дунава. Највероватнија је претпоставка да је њихов одлазак планирала и пратила
Римокатоличка црква, јер се из записника са седница Конгрегације за пропаганду
вере – црквеног тела које се бринуло о Јерменима католицима, сазнаје да је постојала
наредба о заустављању избеглица код Петроварадинске тврђаве.“ 124

Најимућнији Јермени у великом броју се одсељавају у Варадински
Шанац где су основали своју општину.125 Захваљујући досељеним Јерменима
и Србима, „српска Атина“ постаје једно од најживљих угарских тржишта.
Грци и Јермени који су прешли у Земун сматрали су да је за њих
повољније да живе као „турски поданици“ и уживају повластице које су
им гарантовали Пожаревачки (1718) и Свиштовски мир (1791).
„У првој половини XVIII века у Новом Саду се настањују Јермени, подижу своју
цркву и своје мртве сахрањују у црквеној порти. Јерменска црква се налазила на данашњем Булевару Михајла Пупина (код подземног пролаза) и срушена је за време бомбардовања града 1849. Нова црква коју је подигла Марија Трандафил срушена је приликом
просецања данашњег булевара, а из 1790. године је остао само споменик бароници
Берњаковић, који је испред јерменске цркве подигао њен зет Симеон Мелик Ченази.“ 126

Већ 1871. у Петроварадинском Шанцу било је око 150 Јермена, да би
половином двадесетог века потпуно ишчезли.127
О економском и друштвеном значају некадашњих новосадских Јермена сведочи и улица која и данас носи њихово име – Јерменска улица. Њен
назив мењао се у зависности од политичких прилика, што се сагледава
из С�иска улица Ново� Са�а о� 1745. �о 1918. �о�ине: Armenien Gasse, Erzherz.
Jozef Gasse, Örmény utca, Јерменска улица, Надвојводе Јосифа улица. Према
С�иску улица из 1973. �., Плану Ново� Са�а из 1975. �о�ине и С�иску улица из
1980. �., као и С�иску улица о� ок�обра 2008. �., Јерменска улица у Новом Саду
(од укупно 855) коннтинуирано постоји. После рушења Јерменске цркве
1963, она је данас, поред споменика бароници Берњаковић, једини спомен
овог народа. Спаја Вршачку и улицу Косте Абрашевића.
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Истоимена улица постоји и у Нишу, правоугаоног је облика, почиње
и завршава се у улици Петра Аранђеловића.
Занимљиво је да Јерменска улица постоји и у Бијељини (Босна и Херцеговина), а повезује улице Незнаних јунака и Филипа Вишњића.
Све�очанс�ва у камену

О животу Јермена у Београду сведоче документа и надгробни натписи.
У срцу града, на београдској тврђави Калемегдану,128 међу многим античким и средњовековним споменицима сачуване су три реликвије далеке
прошлости – надгробни каменови са јерменским натписима из 1676, 1685. и
1714, потврђујући чињеницу да су Јермени некада били житељи Београда:

„На два камена натписи су се сачували цели и доста су читљиви, на трећем се
није сачувао део текста, као ни датум смрти. Па ипак, по контексту, може се разумети
целина текста, по уклесаним словима која су веома слична словима друга два натписа,
може се претпоставити да је покојник умро крајем XVII или почетком XVIII века. Поједина слова на каменовима незнатно су оштећена, очигледно приликом пребацивања с
једног места на друго. Свеједно, пошло ми је за руком да дешифрујем сва три натписа
[тачност дешифровања потврдио је 22. августа 1994. историчар Сурен Сагумјан, главни
стручњак за тумачење натписа у
Управи за заштиту и коришћење
споменика Републике Јерменије] […]
Дешифровани текст натписа на јерменском из 1714. (Надгробна плоча
1) гласи: Захваљујући свемо�ућем Бо�у
/ ово је на��робије Аџара Мура�а из
Шоро�а / сина Самуелово� који се

Бабкен Симоњан дешифрује једну од јерменских надгробних плоча на Калемегданској тврђави у Београду (1994)

Јерменске надгробне плоче из 1685. (у позадини) и
1714. на Калемегданској тврђави

98

Надгробна плоча
Јунана из Вана (1685)

�рес�ави ле�а Хрис�ово� / 1714-о� месеца мар�а
4-о� �еси се. […] Надгробна плоча 2: Ово је на��робије
Ванско�а Јунана 1685. […] Надгробна плоча 3: Ово
је на��робије Мах�еса Мовс[есово�] (17-18. век) […]
Анализирањем свега реченог и упоређивањем тога с датирањем дешифрованих натписа,
лако се може закључити и с поуздањем рећи да су
ови каменови првобитно лежали на гробовима,
то јест, да су припадали јерменском гробљу.
Сама датирања натписа, који су временски врло
блиски датумима записа путописаца који су
описивали Београд, још једном потврђују овде
изнете претпоставке […]
У натпису датираном у 1685. говори
се да је споменик био подигнут на гробу Јерменина из града Вана. У другом, датираном
у 1714, каже се да је у Београду живео Јерменин родом из Шорота [насеље у области
Анастас Јовановић (1817-1899), Кнез Милош
Нахичеван историјске Јерменије], син Самуела
Обреновић (1780-1860) (литографија на
(тј. Самвела). У натпису је наведен чак и датум
хартији, 1852)
смрти – 4. март.
Без сумње, у јерменској колонији у Београду, поменути Јермени из Вана и
Нахичевана нису могли бити усамљени. Имајући у виду чињеницу да су Јермени увек
живели компактно, чак и када су далеко од отаџбине, њихов број у Београду морао
се рачунати на неколико десетина душа. На тај начин, може се претпоставити, да на
месту где су се налазили јерменска црква и гробље, или у близини тог места, мора
бити да су се сачували под земљом и други овакви надгробни каменови који ће можда
једнога дана бити пронађени.“ 129

У XVII веку у Београду се појављује и први јерменски рукопис – Та�аран
(Песмарица црквених �есама) (1688).130
Према попису од 24. новембра 1717, у Београду је живело око хиљаду
грађанских породица, од чега 29 јерменских. Мада имају разгранате
трговачке везе, Јермени живе повучено, а од 1740. њихов удео у животу
Београда је незнатан:

„Постојала је и група Јермена, добеглих пред турским прогонима, и власти су
њиховом митрополиту давале пензију, јер је број верника био толико мали да га они
сами нису могли издржавати.“ 131

По свему судећи, Београд им је био станица приликом кретања са
Предњег истока према Средњој Европи. Њихове позиције преузимају Цинцари, као и у другим варошима Србије.
После Другог српског устанка у Београду је живело још врло мало
Јермена:
„Некада су Јермени у Београду били бројнији, настањивали су један крај познат
као ‘Јерменска колонија у Београду’, али су током ратова, крајем XVIII и почетком

99

XIX века већином расељени. После
1815. Јермени се у Београду помињу
као ретки досељеници, по занимању
махом бербери 132 и ћурчије, придошли
са својим господарима Турцима, па су
и записивани у турским еснафима.“ 133

О�нос кнеза Милоша �рема
иноро�ним е�ничким и конфесио
налним �ру�ама био је важан
чинилац његове спољашње и
унутрашње политике.

Тада је у Србији било седам
до осам већих и мањих етничких
Григориј Григорјевич Гагарин (1810-1893), Јермени
група хришћанске (православци,
из Јеревана у Тифлису (литографија, 1850-1855)
католици, лутерани), исламске
и мојсијевске вероисповести. Мање бројни представници других народа
били су Немци, Јермени, Арбанаси, Французи, Мађари, Италијани, Арапи...

У Београду, као главном саобраћајном и привредном центру Србије,
могли су се поред српског језика често чути и македонски, бугарски, турски,
грчки, цинцарски, хебрејски (сефардски) и немачки, а знатно ређе француски, италијански, руски, јерменски, влашки, арбанашки и мађарски; од
великих европских језика готово непознат био је само енглески.

Према инородном становништву, изузев оног које је припадало
турском политичком и привредном апарату, кнез Милош није имао нацио
налистичких и верских предрасуда. Добро је знао да је многе досељенике
на�ерала или жеља за с�ицањем и зара�ом, или нуж�а за самоо�ржањем
и с�асењем [истакла М. М.]. Октобра 1836. он издаје указ по коме се сви
инострани житељи који су се тада затекли у Србији, а нису поседовали
пасоше, проглашавају за српске поданике. То је истовремено значило да су
могли стећи или имати право својине на некретнине, чиме би се обавезали
на плаћање пореза српској управи.
Карактеристично је за Милошеву политику према странцима –
досељеницима у Србији, без обзира да ли су били Срби или припадници
неке друге народности, да су сви они од 1836. могли бити пуноправни
српски грађани ако су хтели да приме српско поданство.134

Све до 1848. живот Београда се много не разликује од живота у
осталим српским паланкама. Свуда се још увек осећа источњачки дух – и
чиновници и обични грађани „носили су се по турски“:
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„[…] До 1848. Грци, Цинцари, Јермени се држе грчког језика, славе имендан и
одржавају своје цркве и школе. Од револуције 1848. они се утапају у већинске балканске нације.“ 135

После револуционарне 1848. живот у Београду почиње да се мења, а
Србија ће се све до 1910. упорно борити за економску слободу.

После Првог светског рата привредни живот Србије, изузев пољопривредне и рударске делатности, углавном је сконцентрисан у градовима.
Јерменска колонија Србије новије� времена

У измењеним друштвено-економским околностима формира се јерменска колонија Србије новијег времена на чије формирање највише утичу
плански погроми Турака 1875/1876, 1895/1896, 1909. и 1915-1923,136 један
од највећих геноцида у историји. Након ових трагичних догађаја, Јермени
током неколико периода долазе у Србију, а нарочито после 1915, када се
неколицина, осим у Београд и Нови Сад, насељава и у градове централне
Србије. У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца имали су статус избеглица
о којима брине посебно тело Лиге народа. Међутим, њихово исељавање
из Турске не престаје са завршетком ратних операција, већ се наставља
и после Првог светског рата.
Судећи по томе како су се Јермени досељавали у Београд и друга
места, највероватније да су у већим групама стизале целе породице, али
и појединци који би се после вишегодишњег странствовања и скупљања
новца, повремено враћали у завичај где би их чекале породице.

Срби одувек гостољубиво примају ове културне, вредне и честите,
али напаћене досељенике, који у новим срединама изнова окушавају
своју животну срећу. Мада вековима расут по целом свету, овај стари
народ кавкаске регије који карактеришу религијска подвојеност (православни – протестанти – католици), жеља за очувањем сопствене традиције (у чему посебно значајну улогу има Јерменска апостолска црква) и
дубоко усађен смисао за трговину, успева да реши своје егзистенцијалне
проблеме, па чак и просперира. Стога су не само у Србији, већ и у свету,
Јермени познати као значајни ствараоци из свих области друштвених
и природних наука, уметности, спорта:137
„Њихова велика предност, која је и допринела да се одрже на свим светским
просторима, била је изузетна отпорност, истрајност, храброст и велика жеља за
одржањем, што је, наравно, увек доводило до врхунских резултата Јермена у свету у
свим сферама живота: преко науке до спорта […]
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Веома захвални за топао пријем, они су Србију доживљавали као своју другу
отаџбину, што је било својствено и Русима емигрантима од 1919. на нашим просторима,
уз примедбу да су Јермени увек показивали црту огромне енергије за самоодржањем,
што их је и довело до светских врхова у појединим научним дисциплинама.“ 138

Чувајући своје обичаје и традицију у оквиру бројних колонија у
Европи, Америци и Азији, па и Србији као новој средини, донекле прихватају
локалну традицију, бавећи се трговином, првенствено кафе, али и другим
уносним занимањима којима
задобијају поверење домаћег
становништва. Деца им похађају
српске школе, пошто најчешће
није било услова за подизање
јерменских. Ипак, у многим јерменским домовима традиционално се неговала јерменска реч,
што је помогло да се матерњи
језик спасе од заборава.139
Прогнани Јермени - вечна трагедија
Део Београда најнасељенији Јерменима био је Дорћол,
што је инспирисало и познату
српску књижевницу Светлану
Велмар-Јанковић (1933-2014)
да у свом роману Ла�ум реконструише догађаје из властитог
живота током Другог светског
рата, врло упечатљиво описујући
јерменског трговца и његову
бакалницу на углу улица ДосиБег од смрти - мајке са децом, 1915.
тејеве и Господар Јевремове.

Имућни и образовани,
јерменски досељеници 1935.
оснивају Удружење Јермена
Краљевине Југославије, једну
од најстаријих регистрованих
етничких заједница у Србији.
Убрзо купују и кућу са две
помоћне зграде у Далматинској
улици бр. 78 у Београду, где је
био Јерменски дом140 и јерменска школа. Било је то скромно

Јерменске избеглице на француском броду који их је
спасао од масакра, 1915.
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уточиште за све Јермене који
су настојали да очувају свој
језик, културу и традицију.
На жалост, после Другог светског рата имовина Удружења је
конфискована, зграда одузета,
а крајем XX века и срушена.141
Рад Јерменске заједнице
Србије, као следбеника и правног заступника Удружења Јермена Југославије, обновљен је
Некадашњи Јерменски дом у Београду (Далматинска
улица бр. 78)
26. децембра 1995. у Београду.142
Одмах по обнављању Заједнице,
отворена је недељна јерменска школа за децу и одрасле где се уче јерменски
језик и писмо.143 Данас се рачуна да у Србији живи око 700 Јермена.

Срби су увек неговали добре односе са Јерменима, који су у Краљевини
Србији, односно Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, имали важну улогу
у јачању науке и обогаћивању културе српског народа:

Деценијама су у Србији живели познати Јермени који су дали изузетан допринос српској науци, култури, музици, уметности – велики добротвор Сава Ђорђевић
(Саак Геворкјан), академик Јаков Хлитчијев,144
познати војни лекар Врамшапух Атаљанц145
(прадеда чувене балерине Ашхен Атаљанц),
лекар Амајак Мурадјан,146 доктор економије
Тиран Сукијасовић (Сукијасјан), познати композитори Петар Оскјан и Варткес Баронијан,147
некадашњи директор Београдске опсерваторије Вахе Оскањан,148 познати сликар Миодраг
Вартабедијан Варта,149 сестре Сукијасовић
(Ружица, Маргита и Крунислава), партизанке у Другом светском рату, као и Согомон
Техлирјан, Аршалујс Аствацатрјан, Вахан
Минахорјан,150 Вахан Тотомјанц,151 Слободан
Глигоријевић.152

Вахан Тотомјанц (1875-1964), Уло�а Јермена
у све�ској цивилизацији: са 17 илус�рација
(Београд, 1938)

Поред тога, у ‘Ш�ам�арији Јерменско�а намас�ира (Кон�ре�ације
мехи�арис�а)’ старој духовној, научној
и културној установи формираној 1811.
у Бечу, која функционише и дан-данас, штампана је већина дела Вука
Караџића, а 1847. и Вуков превод Ново�
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Јаков Хлитчијев
(1886-1963)

Варткес Баронијан
(1933-1993)

Вахе Оскањан
(1921-1989)

Миодраг Вартабедијан
Варта (1933-2009)

Согомон Техлирјан
(1897-1960)

Вахан Фомич
Тотомјанц (1875-1964)

Завје�а, Његошев Горски вијенац и прва збирка песама
Бранка Радичевића, као и друга значајна дела српских
интелектуалаца XIX века.
У новијој историји вековно српско-јерменско пријатељство је настављено.153 У жељи да се два народа са
трагичним историјским искуством што више приближе,
у Београду је 14. децембра 1990. оформљено Друштво
српско-јерменског пријатељства.154 Најзаслужнији за
његово оснивање је редитељ и књижевник Слободан
Бода Марковић (1935-2006). Чланови Друштва су многи
београдски интелектуалци и јавне личности, од којих су
неки јерменског порекла. Средином маја 1990. тридесетак
чланова Друштва посетило је Јерменију.155
У Новом Саду, у близини зграде Главне поште на
Булевару Михајла Пупина, где се до рушења 1963. налазила
Јерменска црква, 1992. је постављен, а 15. јануара 1993. свечано откривен монументални хачкар,156 поклон Друштва
српско-јерменског пријатељства Новом Саду. Овим спомеником исказана је захвалност јерменског народа Новом
Саду за пружање уточишта избеглим Јерменима 1739/40.
и одата почаст седморици пожртвованих српских пилота.
Одазивајући се међународном апелу, 12. децембра 1988.
сви чланови посаде погинули су у авионској несрећи на
аутопуту Јереван-Армавир, док
су носили хуманитарну помоћ
граду Спитаку кога је пет дана
раније, 7. децембра, задесио
земљотрес апокалиптичних
размера. Тада је живот изгубило између 25.000 и 50.000
људи, а 130.000 је повређено.
Овај монумент израђен је од
црвеног вулканског камена
туфа, као један од два хачкара
приспела у Југославију, оба
дело јерменских уметника.157
Други хачкар, рад јерменског вајара Рубена Нал- Хачкар поред улаза у манастирску
цркву Светог архангела Гаврила
бандјана, постављен је исте, у Земуну, посвећен настрадалим
1993. у Земуну, поред улаза српским пилотима (рад јерменског вајара Рубена Налбандјана,
у манастирску цркву Светог
постављен 1993)
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Владимир Беланијан (19252012), књижевник и дугогодишњи управник Народне
библиотеке „Др Душан Радић“
у Врњачкој Бањи

архангела Гаврила. Натпис на хачкару такође подсећа на настрадале српске
пилоте.158 Сваког 13. децембра невелика Јерменска заједница Србије обележава Дан сећања на њихову погибију, а почаст им одају и други делови
јерменске дијаспоре, као и сама Јерменија.
Недалеко од духовног центра Јерменије и седишта Јерменске апостолске цркве – Ечмиадзина, поред моста на реци Касах где се авион срушио,
подигнуто је 1995. и монументално спомен-обележје „Сломљено крило“
које су Јермени подигли у знак захвалности и сећања на пожртвованост и
трагедију српских пилота, што је још више учврстило везе српског и јерменског народа.159

Савремени, амена�ркич тип хачкара у
Новом Саду, поклон града Јеревана 1993.
(рад јерменских уметника)

Имена седам настрадалих српских пилота
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Године 1994. потписан је уговор о билатералним односима између Јерменије и (тадашње)
Савезне Републике Југославије.
Први пут у историји два народа један
високи великодостојник Јерменске апостолске цркве боравио је у Србији, у Београду,
2003. Та историјска улога и част припали су
архиепископу Воскану Калпакјану, митрополиту Јерменске апостолске цркве у Грчкој.
Ова посета имала је и своју симболику. На
свом другом, последњем путовању у Свету
земљу, Свети Сава је, како пишу његови биографи Доментијан и Теодосије, био једини „Сломљено крило“, спомен-обележје
подигнуто 1995. недалеко од духовсрпски архиепископ који је боравио у Кили- ног центра Јерменије – Ечмиадзина,
кијској Јерменији 1235. Боравак архиепи- у знак сећања на српске пилоте погинуле у Јерменији 1988.
скопа Воскана Калпакјана у Србији била је
својеврсна узвратна посета Светом Сави
након готово осам векова.
Јерменски архиепископ боравио
је у Србији 20-24. фебруара 2003, на позив
Српско-јерменског друштва, а конкретан повод
његовог доласка била је промоција књиге
Јермени: ис�орија, �еноци�, расејање (издање
Српско-јерменског друштва, 2003). Најпре се
високи гост 21. фебруара сусрео са Његовом
светошћу патријархом српским господином
Павлом, где му је у Патријаршији приређен
срдачан дочек. Пријему су присуствовали и
чланови Српско-јерменског друштва Бода Марковић и Јово Бајић (1947). У срдачном разговору
архиепископ Воскан Кал- Књига Јермени: ис�орија, �еноци�,
расејање (уредник Јово Бајић, Београд,
пакјан пренео је поздраве
Српско-јерменско друштво, 2003)
патријарху Павлу које му
је упутио Католикос и врховни патријарх свих Јермена
Гарегин Други (код Јермена је устаљено да се каже
Гарегин Б). Поглавар Јерменске цркве истовремено је
упутио и позив патријарху Павлу да посети Јерменију.
Затим је истога дана, 21. фебруара, у Удружењу
књижевника Србије одржана промоција књиге Јермени: ис�орија, �еноци�, расејање. Промоција је почела
Архиепископ
Воскан Калпакјан
молитвом и благословом архиепископа Воскана
106

Калпакјана на јерменском језику.
Потом су о књизи беседили Бода
Марковић, Предраг Драгић Кијук
(1945-2012), Мома Димић (1944-2008),
Јово Бајић и Адам Пуслојић (1943).
Разговор о књизи водио је Предраг
Богдановић Ци (1944). Госта из Јерменије поздравио је и Слободан Ракитић
Цицернакабер� („Ластина тврђава“), меморијални (1940-2013), председник Удружења
комплекс надомак Јеревана, посвећен жртвама
књижевника Србије. Затим је јергеноцида (званично отворен 29. новембра 1967)
менски архиепископ разговарао са
представницима Удружења књижевника Србије где се говорило о
унапређењу иначе добре сарадње
српских и јерменских писаца [...]“ 160
Јула 2009. Борис Тадић,
тадашњи председник Републике
Србије, посетио је Јерменију и том
приликом положио венац на споВечни пламен у Цицернакаберду
меник „Сломљено крило“, посетио
спомен-комплекс Цицернакабер� 161 и
засадио дрво у Алеји сећања. Априла
2011. уследила је узвратна посета
председника Републике Јерменије
Сержа Саргсјана Србији, који је том
приликом ван протокола замолио
своје српске домаћине да окупе чланове породица настрадалих летача
испред земунског манастира, где им
Музеј геноцида – сјај воштанице
је након полагања венаца испред
за вечну ноћ невиних
хачкара још једном изразио захвалност свога народа за жртву коју су поднеле њихове породице.162
У Јеревану је 24. априла 2015. на највишем државном нивоу обележена
стогодишњица погрома над Јерменима, којој је, поред врховних црквених
великодостојника Гарегина Другог и Арама Првог, 163 са осталим светским
лидерима присуствовао и Томислав Николић, тадашњи председник Републике Србије, симболично положивши жуту ружу помена у центар венца
„Не заборави ме“, у меморијалном комплексу Цицернакабер�.164
Недавно је на страницама Православља, новина Српске Патријаршије,
објављен текст „100 година после геноцида над Јерменима: у Римској дворани Библиотеке града Београда“:
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Музеј геноцида – јерменска сирочад у избегличким камповима Сирије

„У понедељак, 25. априла 2016, у Библиотеци града Београда, у Римској дворани, поводом обележавања стотину и прве годишњице геноцида над Јерменима,
одржано је предавање на тему ‘Јермени у Турској – 100 година после’. Предавач,
Данко Страхинић, дипл. историчар, фотограф и новинар, сарадник листа Православље, говорио је о страдањима Јермена у Турској и на Блиском истоку крајем
XIX и почетком XX века, те о њиховом положају у савременој Турској. Анамарија
Вартабедијан, сликарка, новинарка, дизајнерка и уметница, која је за ову прилику
у Римској дворани изложила слике на платну са својих скоријих изложби посвећених Јерменији, укратко се обратила окупљенима, учинивши тако кратак увод у
излагање предавача.
Предавање је употпунила песникиња Ануш Балајан, која је на српском и јерменском
језику казивала своје стихове надахнуте страдањима и патњама јерменског народа.
Из Страхинићевог предавања, које је било пропраћено обиљем одабраних
слајдова са архивским фотографијама јерменских културно-историјских и црквених
споменика и здања, те другим илустрацијама и прегледним и упоредним географскоисторијским мапама, окупљени су могли да сазнају многобројне детаље из страдалне
историје јерменског народа у Турској.“

Посетиоци трибине имали су прилике да чују, да је геноцид над Јерменима послужио и као модел за геноцид над Јеврејима који су неколико
деценија касније спровеле власти нацистичке Немачке. У уништењу Јермена
свет је видео етничко чишћење једног хришћанског народа спроведено
физичким уништењем, организованим прогоном и масовним депортацијама.
Нису били поштеђени чак ни Јермени лојални турској држави који су били
спремни да се боре за њу, чак ни они који су из очајања постали муслимани. Током геноцида по први пут су испробани отровни гасови и други
методи масовне ликвидације – експериментисање са бојним отровима,
као и заразним болестима попут тифуса, којем су у сврху медицинских
истраживања излагана и јерменска деца.
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Застава Републике Србије

Застава Републике Јерменије

Током предавања од сат и по времена, слушаоци су имали прилике да
сазнају да још од времена СР Југославије, тј. од 1992. постоји иницијатива
да наша земља призна стварност турског геноцида над Јерменима и сврста
се међу двадесетак држава које су га до сада признале. Било је занимљиво
чути и како је на међународној конференцији о геноциду одржаној 2015. у
Јеревану изнето мишљење да су пре једног века спроведена четири геноцида, међу које је уврштен и геноцид над Србима 1915.
Страхинић је у свом излагању посебну пажњу посветио и савременој
ситуацији – актуелном турском негирању геноцида и оспоравању драматичних дешавања од пре једног века, тј. порицању уплетености турске
државе и војске у догађаје који су довели до скоро потпуног ишчезнућа
јерменске, грчке и асирске мањине из Мале Азије почетком XX века. Турска
званична историографија пориче да је било организованих прогона и планског истребљења, умањујући обим страдања Јермена и других народа који
су претрпели прогоне, сваљујући на саме Јермене кривицу – јер су наводно
својим антидржавним деловањем испровоцирали реакцију турске војске...165
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Библиотека града Београда и Јерменска заједница у Србији организовали су Вече ср�ско-јерменско� �рија�ељс�ва, посвећено седморици српских
пилота, одржано у уторак, 13. децембра 2016. у 19 часова, у сали Одељења
уметности Библиотеке града Београда. Госте је поздравио Самвел Ајвазјан,
председник Јерменске заједнице у Србији. О српско-јерменском пријатељству говорила је песникиња Љубица Милетић, а о сећању на српске пилоте
новинар Марко Јелић. Модератори програма били су Ирена и Роланд Ајвазјан.
У уметничком делу програма, чланови Јерменске заједнице у Србији,
Тамара Луковић и Анжела Недељковић, извеле су традиционалну јерменску музику, а певане су и традиционалне јерменске и српске песме. Током
вечери, гости су имали посебну прилику да погледају и изложена дела
Анамарије Вартабедијан, инспирисана јерменском природом и културом.
Био је приређен и пригодан коктел са јерменским специјалитетима.
Јерменска заједница у Србији наставља традицију организација које
су унапређивале развој пријатељских односа између два народа у протекле
три деценије. Чланови Заједнице су Јермени и многи пријатељи ове кавкаске земље. Заједница жели да буде мост за сарадњу институција двеју
земаља, те да шири пријатељство и мултикултурализам.166
Јерменију у Србији Јерменска заједница такође промовише кроз културу,
те се сваке године труди да Србију посети неки сликар или писац из Јерменије.
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МЕЂУСОБНИ ДОДИРИ
СРПСКЕ И ЈЕРМЕНСКЕ КУЛТУРЕ
(КРАЈ XVIII – ПОЧЕТАК XIX ВЕКА)
Ти�олошка сличнос�

Јерменска славистика углавном проучава разноврсне форме историјских, друштвено-политичких, културних и књижевних односа између
јерменског и словенских народа, као и историју и културу јерменске дијаспоре
у словенским земљама. Комплексније изучавање јерменско-словенских
културних и књижевних веза у јерменској науци започиње шездесетих
година XX века, а најзначајнија достигнућа јерменски слависти остварују
у области русистике и руско-јерменских културних веза.

Истовремено, појављују се значајни радови посвећени књижевним
везама Јермена са другим словенским народима – Украјинцима, Пољацима, Бугарима...

Са изузетком неколико чланака парцијалног карактера, српско-јерменске културне и књижевне везе од краја XVIII до почетка XIX века, нису
разматране ни у српској ни у јерменској науци. Ипак, о целом поменутом
периоду постоји обиље грађе која се нарочито односи на најбурније године
историјског развоја оба народа, када се и у српској и у јерменској култури
одиграва динамичан процес узајамне сарадње и обогаћивања. Специфичност
ових односа огледала се у тесном преплитању културних и књижевних са
друштвено-политичким везама.
Ову тему први је, као самостално истраживање,
обрадио др Ашот Овакимјан:

Др Ашот А. Овакимјан

„Пошто је предмет нашег истраживања у потпуности
нов, а особеност саме грађе је и њена непроученост, нисмо
поставили себи за циљ да решавамо било који појединачан
проблем, већ смо били принуђени да се задржимо на целом
низу питања, да осветлимо различите аспекте узајамних
јерменско-српских културних и књижевних односа од краја
XVIII до почетка XIX века.“167

Српска нација развијала се у европским координатама, успостављајући са Европом све тешњи контакт. Искорачивши
из својих фолклорно-патријархалних оквира, српски књижевни стварао
ци у страним културама налазе подстицај властитим романтичарским
импулсима: „У време пуног националног сазревања и културног буђења
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на националним основама српска средина успоставила је блиске контакте
и са другим литературама. Ближе но икада раније.“ Налазећи бројне сличности између српске и јерменске историје, књижевности и културе, аутор
је себи поставио циљ:

„[...] да изнађе типолошке сличности у формирању јерменске и српске културе
епохе националног препорода, ону основу на којој су настале јерменско-српске узајамне
везе у области културе, да разоткрије опште закономерности у настанку националних култура народа различитих подручја који су се у XVIII и XIX веку борили за своју
независност; да утврди значај јерменских штампарија за јужнословенске културе XIX
века и њихову улогу у развоју јерменско-српских културних веза; да проучи однос
јерменске јавности према национално-ослободилачком покрету српског народа и
према његовој култури, да дâ оцену преводâ српске књижевности на јерменски језик;
да проучи основне етапе и правце интересовања српске јавности за историју, културу
и ослободилачки покрет јерменског народа, путеве доспевања јерменске тематике
у културу српског народа.“ Стога је јединствени циљ ове монографије „стварање
целовите слике узајамних јерменско-српских друштвено-културних и књижевних
односа, како са типолошког аспекта, тако и у области контактних веза.“ 168

Термин национални �ре�оро� (или национално буђење), процес формирања нација и националне самосвести, као и националних култура током
XVIII и XIX века код народа централне и југоисточне Европе (Срба, Чеха,
Словака, Бугара, Хрвата, Словенаца, Грка, Румуна и Албанаца) показује
велику типолошку сличност са борбом за национално ослобођење
и културно-историјски развој народа северне Европе, Прибалтика и

Ашот А. Овакимјан, Срби и Армени: кул�урне и књижевне везе о� краја XVIII �о �оче�ка XX века
(Београд: Српско-арменско друштво; Радио-телевизија Србије: Радио-телевизија Београд, 1993)
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Закавказја. Последњих година ова тематика привлачи пажњу научника
из разних земаља.169
У првом поглављу монографије Срби и Армени упоредно су размотрене
српска и јерменска култура друге половине XVIII и већег дела XIX века,
раздобље њиховог формирања као националних култура. Пре свега,
проучен је развој образовања и друштвене мисли, настанак националних
књижевних језика и појединих облика уметности, јер овде најпотпуније
долазе до изражаја особености формирања националних култура. Посебна
пажња посвећена је питању развоја књижевности која је била „најблиставији тумач и преносник идеја националног препорода.“
Још 7. децембра 1886. у писму Александру Николајевичу Пипину (1833170
1904) руски револуционарни демократа Николај Гаврилович Чернишевски
(1828-1889), говорећи о реформама Петра Великог и просвећености у Русији,
први износи мисао о истом типу просветитељског покрета код Срба и Јермена:
„Ко је приморавао турске Словене да уче? Зар нису могли и без присиле учити?
И однос Руса према просвећености није био нимало другачији од односа турских
Срба. Ко приморава турске Јермене да уче? Они сами се труде да уче […] Као турским
Јерменима сада, као турским Србима на почетку овог века, и Русима Петровог времена
била је потребна само слобода да би могли учити, принуда није била потребна.“ 171

Међутим, ова мисао није касније развијана нити је постала предмет
посебног истраживања.
Поли�ичко у�ње�авање Срба и Јермена

Друштвено-политички, социјално-економски и духовни развој јерменског и српског народа XVIII и XIX века, у епохи националног препорода
имају бројне сличности.
Значајна заједничка карактеристика историје ова два народа од средине XVIII века су политичко угњетавање, одсуство властите државности
и етничка раздвојеност. Српски народ био је подељен између Османског
и Аустријског царства, док се део Срба налазио под влашћу Млетачке
републике.

Западна Јерменија се од 1555. такође налазила у саставу Османске
империје, а Источна Јерменија у саставу Персије. Неподношљиви политички
услови, деспотизам две муслиманске монархије, одсуство елементарних
права и претња потпуног физичког истребљења, приморали су знатан
део јерменског народа да уточиште потражи у другим земљама. Тако су
настајале јерменске колоније у земљама западне Европе, Блиског истока,
у Русији, Индији и на Балкану, па према томе и у српским земљама.
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Урош Предић (1857-1953), Косовка �евојка
(уље на платну, 1919)

Павле Паја Јовановић (1859-1957), Сеоба Срба
у XVII веку (уље на платну, верзија из 1896)

Урош Предић (1857-1953), Херце�овачки бе�унци
(уље на платну, 1889)

Јермени и Срби припадају народима са „непотпуном“
социјалном структуром феудалног друштва коју карактерише
потпуно или делимично одсуство
властите феудалне владајуће
класе. И јерменско и српско �лемс�во било је истребљено током
туђинских освајања или асимиловано (у Османској империји
преобраћени у ислам), а њихов
преостали део није био реална
снага која би била у стању да се
стави на чело национално-ослободилачког покрета.
Изузетно значајна улога у
буђењу националне самосвести
у друштвено-културном животу
српског и јерменског народа припада и Српској православној и
Јерменској апостолској цркви.
У условима националног угњетавања и подвојености Црква
је вршила не само ујединитељску функцију, већ је, као једина
организација која је у значајној
мери очувала свој независан
положај, умногоме потпомогла
развој национално-ослободилачке борбе.
Православље код Срба
сачувало је свест не само о разлици од иноверног угњетача,
већ и да је „у очувању своје вере
залог самог опстанка народа,
његове самобитности и особености његовог духовног живота:“ 172

„Код Јермена је питање припадности Јерменској апостолској цркви имало још већи значај. Јерменска црква је још
у V веку постала самостални огранак хришћанства, а касније се одупирала не само
исламу, већ и свим другим хришћанским црквама. Са разгранатом организацијом и у
исконским јерменским областима и у свим јерменским насеобинама у другим земљама,
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црква је умногоме доприносила ширењу националне самосвести и отклањала опасност
асимилације. Верска самосталност је била узрок што се ‘већ средином XVIII века може
рећи да је национална самосвест код њих [Јермена – А. О.] живо присутна у знатно
ширим слојевима него код народȃ источне Европе.’“ 173

Са развојем капиталистичких односа водећу улогу у ослободилачком
покрету преузима буржоазија у настајању. Особеност друштвеног развитка
јерменског народа огледала се у томе што се буржоазија најпре развијала
изван граница његове етничке територије.
Крајем XVIII и у првој половини XIX века у Војводини се развија српска
трговачка буржоазија која постаје значајна друштвена снага, вршећи све
већи утицај на друштвени живот Срба и успешно асимилујући инонационалне трговце православне вероисповести (Грке, Цинцаре и Јермене) који
су се населили у Јужној Угарској.

Настанак јерменске интелигенције везан је првенствено за велике
јерменске колоније у Индији (Мадрас, Калкута), Русији (Москва, Петербург,
Астрахан), Италији (Венеција) и Аустрији (Беч). Прожета патриотским
осећањима, ова интелигенција активно учествује у национално-ослободилачкој борби.
Још један фактор који је зближавао ова два народа у њиховој заједничкој борби против заједничког непријатеља – Османског царства, био
је тражење подршке и помоћи Русије и других хришћанских држава.

Етничко, језичко и религијско сродство Срба и Руса представљало
је најзначајнији фактор проруске оријентације српских ослободилачких
покрета. Међутим, јерменски народ, немајући сродне етничке групе, у
својој борби неретко се ослањао на грузијски народ и друге хришћанске
народе Мале Азије (Грке, Асирце и Несторијанце).
Формирање ср�ске и јерменске кул�уре
– сличнос�и и разлике

Сличност развоја народно-ослободилачких покрета српског и јерменског народа крајем XVIII и почетком XIX века, као и њиховог друштвено-политичког и националног развитка, у великој су мери утицали на
типолошку сличност у формирању њихових култура. Ова културна сличност
Срба и Јермена датира још од средњег века, када се обе културе развијају
под утицајем византијске традиције, да би након османских освајања у
њих у великој мери продрли и елементи источних култура. Поред тога,
обе културе умногоме су поникле у истим вишенационалним градовима
западне Европе и Русије (Трст, Беч, Венеција, Петербург, Москва).
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Поред ових заједничких одлика, формирање српске и јерменске културе карактеришу и суштинске разлике. Српска култура у овом периоду
развија се углавном на територији Аустро-Угарске монархије, у непосредној
близини Србије, док се јерменска култура формира у колонијама расутим
по разним земљама. Осим тога, српска национална култура и језик тесно
су повезани са општесловенским културним и језичким традицијама, док
су се Јермени, немајући етнички и језички сродних група, ослањали на
властите старе културне вредности. Српски народ већ тридесетих година
XIX века фактички стиче сопствену државност и могућност да самостално
развија своју културу, дотле се јерменска култура Источне Јерменије од тог
периода умногоме развија у оквирима руске културе.
Основа на којој се формирају српска и јерменска култура је ширење
национално-�росве�и�ељске и�еоло�ије, као почетне етапе културног
препорода оба народа. Ова етапа може се посматрати од двадесетих до
четрдесетих година XIX века (у Западној Јерменији ове тенденције јављају
се и педесетих-шездесетих година XIX века), „када долази до развоја
образовања, штампарства, покретања листова и часописа, а оснивају се и
културно-просветна друштва и организације, формира општенационални
књижевни језик, долази до пораста научних знања и мења се карактер
уметничке културе.“ 174

Захваљујући повољнијим условима за културно-историјски развој
Срба у Аустријској монархији, центри српске културе постају Беч, Пешта,
Пожун [данашња Братислава – прим. М. М.] и градови Војводине. Просветитељску етапу јерменског препорода обележили су индијски Јермени, богати
трговци и интелектуалци Јосиф Емин (1726-1809), Мовсес Баграмјан (?-?),
Шаамир Шаамирјан (1723-1799) („Мадраска група“) и њихове присталице.
Свесни да ослобођење Јерменије од туђина није могуће без просвећивања
народа, створили су целовит програм каснијег развитка независне јерменске државе и њеног демократског поретка.
Центар јерменског просветитељства постају и католичке конгрегације мехитариста, основане у Венецији 1717. и Бечу 1811.

Важно је истаћи да су многи српски и јерменски просветитељи били
из редова свештенства и да нису отворено иступали против цркве и њеног
учења.

У периоду националног препорода код Срба и Јермена посебан значај
имало је формирање о�ш�енационалних књижевних језика на наро�ној основи,
јер је средином XVIII и првих деценија XIX века код оба народа владала сложена језичка ситуација. Код Срба су постојала три типа књижевног језика:
рускословенски (или славеносербски језик), као подврста руског језика XVIII
века, црквенословенски и српски народни језик. Владајући језик јерменске
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писмености био је �рабар, старојерменски језик на коме је створена целокупна старојерменска књижевност почев од V века. Грабар је био и званички
богослужбени језик, међутим, њиме су се служили високообразовани људи,
пре свега свештеници, док је већини народа био недоступан.
Једино решење овакве ситуације било је стварање општенационалног
књижевног језика на народној основи.

Турска освајања нанела су ненадокнадиву штету многим културним вредностима Срба и Јермена који ће у свом културном развоју знатно
заостајати за европским народима.
У формирању српске и јерменске књижевности новијег времена значајну улогу имали су преводи истакнутих дела светске књижевности, при
чему настају и друге врсте уметничке културе: позориште, сликарство,
музика и архитектура. Прва позоришна извођења и код Срба и код Јермена
играна су на школској сцени.
Вук Караџић и Хача�ур Абовјан
– нови �и� кул�урно� �ре�аоца

Фридрих Лудвиг фон Мајдел (Friedrich Ludwig von
Maydell, 1795-1846), Хача�ур Аве�икович Абовјан
(1809-1848?) (1831)

Јозеф Крихубер (Josef Kriehuber, 1800-1876), Вук С�ефановић Караџић (1787-1864) (литографија, 1865)

Почетак XIX века био је нова
етапа ослободилачког покрета
српског народа коју су обележила
два снажна устанка против османске владавине 1804. и 1815. Након
руско-турског рата 1828-1829. и
Једренског мира 1829. Турска је била
приморана да призна аутономију
Србије, прогласивши је вазалном
кнежевином. Настанак Кнежевине
Србије имао је одлучујући значај за
историјску судбину српског народа.
Политичка самосталност омогућила
је процват културног живота Срба
и била основни фактор формирања
српске нације.
Периоду XIX века посвећује
пажњу и члан Конгрегације мехитариста у Бечу, истакнути историчар
и филолог Г. Овањан. У својој О�ш�ој
ис�орији �оли�ике евро�ских �ржава
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(Беч, 1860) један мањи параграф приказује главне датуме
и догађаје који су довели до
стварања аутономне Кнежевине Србије. Овањан српске
устанке такође сматра почетком свеопштег ослободилачког покрета поробљених
народа у Османској империји.

Српски устанци имали
су далекосежан значај и ван
граница Србије, уздрмавши
темеље Османског царства
и дајући импулс национално-ослободилачким покретима других народа на Балкану и у Малој Азији.

Вељко Станојевић (1892-1967), Збор у Орашцу - Карађорђе
�о�иже Први ср�ски ус�анак 14. фебруарa 1804.

У историји јерменског
народа значајан догађај
представља присаједињење
Источне Јерменије Русији. Павле Паја Јовановић (1859-1957), Таковски ус�анак - Кнез
Након окончања руско-пер- Милош и устаници, 23. април 1815. (уље на платну, 1895)
сијског рата 1804-1813. у
састав Руског царства улази знатан део јерменских области (Карабах,
Ширак, Зангезур), али је Источна Јерменија потпуно ослобођена персијског
ропства тек након победоносног руско-персијског рата 1826-1828. и Турк
менчајског уговора од 10/22. фебруара 1828. У марту 1828. од бившег
Јереванског и Нахичеванског ханата образована је самоуправна Јерменска
област, која је 1840. укинута.
Ипак, присаједињење Источне Јерменије Русији спасило је јерменски народ од опасности физичког уништења и исламизације, стварајући
повољне услове за његов економски и културни развитак, усмеривши Јермене на пут европске цивилизације и стварајући основу настанка будуће
јерменске државе.

Од двадесетих до четрдесетих година XIX века развој српске и јерменске културе обележиле су знамените личности Вука Стефановића
Караџића (1787-1864), истакнутог српског просветитеља, друштвеног
посленика, филолога, фолклористе, историчара и етнографа и Хачатура
Аветиковича Абовјана (1809-1848?), просветитеља, демократе, писца,
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педагога, филолога, етнографа и историчара. Основом самобитности
јерменске културе Абовјан сматра народни језик и народну традицију:
„Сваки народ почива на језику и вери. Ако их изгубимо – тешко нама!“ 175 Он
сматра да је народ неодвојив од језика, а језик од народа. Једино употреба
језика на народној основи, ашхарабара, као општенационалног књижевног језика може, по мишљењу Абовјана, препородити јерменску културу.
Други значајан аспект делатности Караџића и Абовјана, засноване
на националном принципу као основи развоја културе, био је сакупљање
и проучавање фолклора – вишевековне традиције, обичаја и надања Срба
и Јермена.
Успоном национално-ослободилачког покрета Срба, нагло расте
и улога народног песничког стваралаштва. Сакупљајући народне песме
које опевају јунаштво и неустрашивост народа, Вук Караџић, сматра да су
српске народне песме „једини и вечни украс српске књижевности.“
У својој књижевној делатности и Абовјан се ослања на народну свест
и традицију,176 песнички обрадивши више јерменских народних песама, а
посебно проучавајући породичне обичаје, обреде, народне игре и забаве
и свакодневни живот јерменског народа.
Својим идејама Вук Караџић и Хачатур Абовјан поставиће темељ
каснијег развоја националних култура Срба и Јермена.
Од четрдесетих-педесетих година XIX века у српској и јерменској
књижевности доминантан књижевни правац је роман�изам, али код оба
народа он се не противставља просветитељству, већ се и преплиће са њим.
Друго карактеристично обележје и српског и јерменског романтизма
је изразити национално-патриотски пâтос. У том смислу занимљиво би било
упоредити драмску поему истакнутог црногорског песника и владара Петра II
Петровића Његоша (18131851) Горски вијенац и Ране
Јерменије (са поднасловом Ту�а ро�ољуба) Хачатура Абовјана „у којима
најблиставије долазе до
изражаја особености јерменског и српског романтизма, нарочито његове
почетне етапе, које
Миодраг Поповић назива
раним или патријархалним романтизмом фолк- Аугуст Принцхофер (August Prinzhofer, 1816-1885), Пе�ар II
лорно-херојског типа.“ 177
Пе�ровић Ње�ош (1813-1851) (портрет из 1847)
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У Абовјановом роману описани
су догађаји из руско-персијског рата
1826-1828. који су довели до ослобођења
Источне Јерменије од персијског ропства
и њеног присаједињења Русији. Његошева драмска поема, у којој су опевани
јунаштво и неустрашивост црногорског
народа, написана је под утицајем српских
устанака против османских завојевача,
те није случајно посвећена „праху оца
Србије“ – вођи и хероју Првог српског
устанка, Ђорђу Петровићу Карађорђу
(1762-1817).
Заједничке црте повезују поетско
стваралаштво Бранка Радичевића (18241853), првог српског романтичарског
песника, и Гевонда Алишана (Керовбе
Алишањан) (1820-1901), јерменског песника, филолога, историчара и географа.
Радичевићево целокупно дело прожима
Ђорђе Пе�ровић Карађорђе (1762-1817)
народна песничка традиција, узвишена
(аутор и датум непознати)
осећања и незадовољство стварношћу
која га окружује, уз залагање за братство југословенских народа. Појава
национално-патриотских и романтичарских расположења у јерменској
поезији везана је за Алишаново стваралаштво, кога привлаче слике природе своје отаџбине и њено пролећно буђење
као симбол препорода јерменског народа.
Изузетан успех Радичевићевих и Алишанових песама и њихов значај за даљи развој
националне поезије оба народа заснован је и
на живом, говорном народном језику којим
су биле писане.
Истовремено се дела посвећена историји
и култури Срба и Јермена појављују и у западној
Европи. По Јерменији путују немачки писци и
научници, који у својим радовима постављају
питање јерменског језика у систему индоевропских језика. Започиње и његово изучавање
на париском Институту живих источних језика,
Бордињон (Noè Bordignon, 1841а дела старе јерменске књижевности преводе Ное
1920), Гевон� Алишан (1820-1901)
се на европске језике.
(пре 1901)
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Леополд фон Ранке, Вук Стефановић Караџић,
Ср�ска револуција (Аранђеловац: Фонд „Први
српски устанак“; Београд: Српска књижевна
задруга, 2002)

Године 1829. у Хамбургу излази
позната књига истакнутог немачког
историчара Леополда Ранкеа (17951886) Ср�ска револуција, писана у
сарадњи са Вуком Караџићем, коме
ово дело представља врхунац у историографским прегнућима. Појава
збирки српских народних песама
изазива велико интересовање у
Европи, одушевивши Јохана Волфганга Гетеа, Јакоба Грима, Проспера
Меримеа, Адама Мицкјевича и друге,
који их преводе на европске језике.
Дакле, период од двадесетих
до четрдесетих година XIX века био
је �реломан у развитку српске и јерменске националне културе, јер се
формира нови тип културног прегаоца који у себи сједињује широка
знања, разноврсна интересовања,
стваралачку активност, дубоку љубав
према своме народу и тежњу ка стварању националне културе.

Афирмисање националних и�еала Срба и Јермена

Стварање јерменске националне културе од педесетих до шездесетих
година XIX века везано је за развој националних идеја у свим областима
кулуре – 1861. у Цариграду се отвара прво јерменско национално позориште
„Источно позориште“, 1863. отвара се јерменско национално позориште у
Тифлису,178 штампају бројна периодична издања и књиге, ничу књижевна,
музичка и културно-просветна друштва.

Српска национална култура наставља свој развој између педесетих
и седамдесетих година XIX века – у Београду се 1853. оснива Народна
библиотека, 1863. отвара се Велика школа, 1864. формира се Српско
учено друштво. У овом периоду штампа се мноштво књига, покрећу
разноврсна периодична издања... Шездесетих година отварају се прва
српска национална професионална позоришта – Српско народно позориште у Новом Саду (1861), Народно позориште у Београду (1869), где
се формира и Музичко друштво (1853). Од изузетног значаја било је
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и признавање језичких реформи
Вука Караџића у Србији 1868. и у
Војводини 1871.

Ђура Јакшић (1832-1878), аутопортрет
(уље на платну, 1858)

Рудолф Шпиглер (Rudolf Spiegler, 1885-1980), Јован
Јовановић Змај (1833-1904) (фотографија-медаљон)

Карактеристично обележје
српске и јерменске уметничке културе у овој етапи је афирмисање
националних идеала, те је у обе књижевности најраширенија родољубива
лирика.
Идеали борбе и слободе прео
влађују у родољубивим делима
Смбата Шахазиза (1840-1907), Мкртича Пешикташљана (1826-1868),
Рафаела Паткањана (1839-1892),
Нахапета Русињана (1819-1876), док
је један од „најблиставијих домета
грађанске свести и патриотизма
песма Слобо�а Микаела Налбандјана
(1829-1866).“

Стваралаштво српских песника
романтичара Ђуре Јакшића (18321878), Јована Јовановића Змаја (18331904), Лазе Костића (1845-1910) прожето је дубоком емоционалношћу и
драматичношћу, високом грађанском
свешћу и патриотском дужношћу
према своме народу.
У овом периоду основни жанр
српске и јерменске драме чини јуначка
историјско-романтичарска драма, док
проза заостаје у свом развоју у односу
на поезију и драму.

Напоредо са стваралаштвом
писаца романтичара и делима
Лаза Кос�ић (1841-1910)
последњих представника српског
и јерменског класицизма и сентиментализма (Матија Бан, Габриел Паткањан и други) од шездесетих
година XIX века долази до формирања реалис�ичко� �равца у српској и
јерменској књижевности.
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Развоју реалистичких тенденција у српској и јерменској књижевности
умногоме доприноси оријентација ка руској и западноевропској револуцио
нарно-демократској поезији. Змај је први превео на српски језик стихове
Николаја Алексејевича Њекрасова, Николаја Александровича Доброљубова,
Дмитрија Дмитријевича Минајева и Јакова Петровича Полонског, а утицај
Њекрасовљеве сатиричне поезије запажа се и у стваралаштву Рафаела
Паткањана. У преводу Змаја и Налбандјана појављују се и песме француског
демократског песника Пјер-Жана де Беранжеа.
Упоредо са романтичарском формира се и реалистичка проза у српској
и јерменској књижевности.

Прелазак од романтичарске ка реалистичкој прози у српској књижевности одиграва се у приповеткама Ђуре Јакшића, Милована Глишића
(1847-1908), Јована Грчића Миленка (1846-1875), Јакова Игњатовића (18221888) чији је роман Милан Неранџић први реалистички роман у српској
књижевности. Крајем XIX и почетком XX века српски реализам достиже
свој врхунац у стваралаштву Лазе Лазаревића (1851-1891), Стевана Сремца
(1855-1906), Радоја Домановића (1873-1908), Борисава Боре Станковића (18761927), Светолика Ранковића (1863-1899) и Бранислава Нушића (1864-1938).
Реалистичке тенденције јерменске књижевности запажају се у делу
Микаела Налбандјана, Перча Прошјана (1837-1907), Газароса Агајана (18401911), Габриела Тер-Ованесјана (1837-1920)...

Буран развој између педесетих и седамдесетих година XIX века
доживљавају и књижевна критика и публицистика, као и друга подручја
српске и јерменске уметничке културе. Ликовну уметност карактерише
својеврсно преплитање национално-романтичарских и реалистичких
тенденција, оличено у делима српских сликарȃ Ђуре Јакшића, Новака Радонића (1826-1890), Павла Симића (1818-1876), Ђорђа Крстића (1851-1907),
као и јерменских уметника Степаноса Нерсисјана (1815-1884), Ованеса
Ајвазјана и других.
Темеље српске националне музике поставио је композитор Корнелије
Станковић (1831-1865), који се у својим делима ослања на народне мелодије, објавивши од 1851. до 1863. шест збирки Ср�ских наро�них �есама за
хор и клавир. Својеврсна комбинација форми европске и српске музике
својствена је стваралаштву композитора Даворина Јенка (1835-1914),
пореклом Словенца, који је писао романсе, маршеве и музику за позориште,
постављајући основе српској националној опери.
У овом периоду одвија се афирмација и српске и јерменске националне
културе дефинитивним уобличавањем њихове националне уметничке
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концепције и нових естетичких принципа, као и учвршћивања народног
језика као књижевног:
„На крају, типолошке сличности
у друштвено-културном развоју ових
народа служе као објективна претпоставка за њихово зближавање, за
настанак међусобних контаката, што
све ствара услове за настанак нових
заједничких обележја, нових фактора
типолошке блискости.“ 179

Штампарија мехитаристичког манастира у Бечу

Уло�а јерменских ш�ам�арија
у развоју ср�ске кул�уре
У науци су проучавани бројни
контакти Вука Караџића са културним посленицима других народа
и земаља – Русима, Хрватима, Словенцима, Бугарима, Украјинцима,
Чесима, Пољацима, Словацима,
Немцима, Французима, Румунима,
Грцима, Италијанима и другима, за
разлику од његових веза са јерменским штампаријама са којима га је
више од четири деценије везивало
искрено пријатељство и изузетно
плодна сарадња. Одређени подаци
о везама Вука Караџића и мехитариста могу се наћи у делима српских
историчара књижевности, као и низу
публикација на јерменском језику о
штампарској делатности мехитариста.180 Управо испод штампарских
преса Јерменског манастира на свет
ће излазити темељна дела српске
историје и књижевности, „на углед
роду србскоме“.

Штампарија Конгрегације мехитариста у Бечу
(основана 1810)

Библиотека Јерменског манастира у Бечу

Појава јерменске католичке Конгрегације у Бечу одмах је заинтересовала и блиског Вуковог сарадника Јернеја Копитара (1780-1844), лингвисту
и библиотекара, цензора за словенске језике, скриптора и првог кустоса
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Дворске библиотеке у Бечу. Словеначки научник у својим белешкама
веома благонаклоно пише о делатности Конгрегације.181

До недавно, историји штампања
књига на српском језику у јерменским штампаријама у XIX веку није
поклањана потребна пажња. Један
од ранијих радова који се бави овом
тематиком је омањи чланак Милана
Шевића (1866-1934) Ш�ам�арија Јерменско�а манас�ира.182

Мехитаристичка црква у Бечу

На делатност ове штампарије (Mechitharisten Congregations-Buchdruckerei in Wien) осврће
се и Лазар Плавшић у монографији
о српским штампаријама, истичући
да би „свакако било веома интересантно испитати како је дошло до
оснивања Штампарије Јерменског
манастира у Бечу.“ 183 Прва књига
коју су штампали бечки мехитаристи
било је Жи�ије Пресве�е Деве Марије
(1812) на јерменском језику.
Већина српских књига које
су штампали мехитаристи до 1868.
уврштена је у знамениту Ср�ску
библијо�рафију 184 Стојана Новаковића, као и у њене касније исправке
и допуне. У новије време појавило
се више библиографских прегледа
и каталога који битно употпуњују
сазнања о овој теми: Народна библио
тека Србије у Београду објавила је
четрнаест томова Ка�ало�а књи�а
на језицима ју�ословенских наро�а
(1975-1989), Ка�ало� књи�а на језицима ју�ословенских наро�а 1519-1867
(1973) Љубинка Поповића, а од 1989.
приступила је издавању целовите
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вишетомне Ср�ске библио�рафије: књи�е: 1868-1944. Јанко Хркаловић саставио
је Ка�ало� ре�ких ср�ских књи�а: 1741-1941 (Београд, 1971), Голуб Добрашиновић Објављенија: избор о�ласа на књи�е и лис�ове: 1791-1871. (Београд, 1974),
а многа од ових објављенија такође су штампана у Јерменској штампарији
у Бечу. Од посебног значаја је друга књига у редакцији Голуба Добрашиновића Библио�рафија с�иса Вука Караџића (Београд, 1974), у којој су се
нашла објављена дела Вука Караџића, као и дела која су остала у рукопису,
постхумна издања, преводи, преписка итд. од којих је већину Вук Караџић
штампао „у Бечу, у Штампарији Јерменскога намастира“.

Године 1985. Аустријска академија наука објавила је књигу познатог
слависте, директора Института за славистику Бечког универзитета, професора Гинтера Витженса (Günther Wytrzens, 1922-1991) Slavica Ш�ам�арије
бечких Мехи�арис�а,185 која је дала значајан допринос историји издаваштва
у Бечу и историји цивилизације у Аустрији. Витженс је дуже време истраживао у Библиотеци и Архиву мехитариста, прегледао фондове најпознатијих
бечких библиотека и Народне библиотеке Србије у Београду, користећи
и националне библиографије. Овај научник сачинио је Ка�ало� књи�а на
словенским језицима објављених у Ш�ам�арији мехи�арис�а 186 који обухвата 260 наслова и до данас је најпотпунији попис издавачке делатности
јерменских штампара у области славистике, мада ни издалека није коначан. Око стотину издања, за која се зна из других извора, нису пронађена.
Аутор истиче изненађујућу разноврсност продукције Штампарије
мехитариста, њихову религијску и политичку толеранцију према ауторима
чија су дела штампали.

Витженс такође сматра да је Штампарија мехитариста имала изузетан
значај за српску књижевност, културу и историју, јер број српских књига
(укључујући и књиге српских аутора на црквенословенском и немачком
језику) које је аутор описао премаша 150 наслова, чиме тај број није исцрпљен.

Године 2001. Аустријска академија наука објавила је коауторско
дело Гинтера Витженса и Ашота Овакимјана Addenda und Corrigenda
zum Buch „Die Slavica der Wiener Mechitharisten-Druckerei“ (Wien, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001), као допуну и корекцију
Витженсове књиге из 1985. о делима на словенским језицима издатим у
бечкој Штампарији мехитариста. Ову допуну написао је Ашот Овакимјан,
који је помагао Витженсу у писању његове књиге. Даље истраживање
и многе референце које су ова два аутора пронашла омогућили су ову
неопходну допуну. Поред готово 400 књига описаних 1985, додато је још
110, углавном јужнословенских. Жељена потпуност ипак није могла бити
постигнута. Дело које је у рукама сведочи о богатству узајамних веза
између Јерменије и словенских земаља.
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Штампање српских књига у Штампарији мехитариста нераздвојно
је повезано са животом и стваралаштвом Вука Стефановића Караџића
(Wuk Stephanovitsch von Karadschitsch) који је са јерменским штампарима
више од четрдесет година био у непрекидном контакту и одржавао живу
пословну преписку коју започиње 1821. Његов први кореспондент био је
Алојз Шлегл (Aloys Schlögl), фактор 187 штампарије, потом Франц Грасбергер
(Franz Grassberger)... Од првог издања Рјечника (1818) до свог последњег
дела понајвише се држао Јерменске штампарије у којој је објавио 23 књиге.
Захваљујући Вуковим чврстим пословним везама са бечким мехитаристима и њиховом благонаклоном односу према Србима, многи српски
писци желели су да уз његово посредништво ступе у контакт са Конгрегацијом и код ње штампају своје књиге. На питање свог пријатеља Адама
Драгосављевића: „Коліко іма �амо Ті�о�рафіја, које мо�у наше књі�е ш�ам�а�і?
Јелі �о је�на Ті�о�рафіја: Ерменска і Мехі�аріс�а?“, Вук му у свом писму из
Беча „24. Јануарија 1833“ пише: „Ов�е се само ко� Јермена или Мехи�арис�а
(које је све је�но) Ср�ски за са� ш�ам�а�и може.“ 188

Најзначајнији извор представља Вукова �ре�иска коју је у седам
томова (1907-1913) објавио Љубомир Стојановић (1860-1930), а од изузетног
значаја су и капитална Сабрана �ела Вука Караџића у 36 томова (Београд:
Просвета, 1964-2014).

У бројним Вуковим писмима и писмима његових кореспондената
разматрају се разна питања у вези са штампањем књига у Јерменској штампарији, тиражима, набавци хартије, трошковима и роковима штампања,
дистрибуирањем, израдом нових слова за њу,189 посредовањем Вука између
мехитариста и српских писаца итд. Занимљиво је да Павле Соларић у свом
писму послатом Вуку из Венеције 21. марта 1817, предлаже:

„Освень да узмемо што туће, такво или преиначенно, какоти грĕчко […] или
Арменско […], кое гласи точно гъ или дь. Чините, што волите.“

На одушевљење српске јавности, 1831. отворена је прва штампарија
у Београду која је, поред српских, латинских, грчких, немачких, турских
и јеврејских имала и јерменска слова. Сасвим је могуће да су ова слова уз
Вукову помоћ набављена од мехитариста.190

„Вук је заиста имао и смисла и укуса за графичке вештине. Умео је да ужива у
лепим словима, усхићавао се слогом типографије петроградског Библијског друштва
и матрицама новоосноване Београдске штампарије. С друге стране, изражавао је
незадовољство због ружних слова Будимске и Јерменске штампарије. На Вуков захтев,
по његовим саветима и уз његову помоћ, Јерменска штампарија је и набавила, током
тридесетих година, слова која ће својом допадљивошћу измамљивати признања и
до наших дана. То уосталом потврђују и сами мехитаристи.“ 191
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Међутим, још увек су недоступна и неистражена писма Вука Караџића
и других српских писаца, сећања мехитариста на Вука или забелешке о
његовим посетама јерменском манастиру које, несумњиво, постоје и чувају
се у изузетно богатом Архиву бечке Конгрегације.
Сара�ња Вука Караџића и мехи�арис�а

„Већ с првих дана свога књижевног рада Вук је морао да се суочава са штампарским пословима. Саобразно оновременој пракси, био је принуђен да се стара о
својој књизи све до њене појаве: као ‘књигосочинитељ’, коректор и њен издавач; као
информатор о њој и њен популаризатор; као организатор претплатничке мреже и
растурања књиге; као администратор у вези с експедицијом и обрачуном итд. Просто је несхватљиво како је, поред толиких својих других обавеза, Вук смогао снаге и
времена и за ове послове […]
Вук је издавао књиге у више штампарија. Почео је с бечким издавачем Јоханом
Шнирером: код њега је штампао прве три књиге (две пјеснарице и Писменицу). Од првог
издања Рјечника до свог последњег дела понајвише се држао Јерменске штампарије:
у њој је објавио 23 књиге.“ 192

Година 1847. означила је тријумф реформаторске делатности Вука
Караџића у области српског књижевног језика, а по много чему била је и
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увод у револуционарну 1848. у коју су полагане
велике наде. У Штампарији Јерменског манастира
у Бечу, практично јединој где је Вук могао да издаје
своје књиге новим правописом, пре тачно 170 година
(1847-2017) одштампане су једна за другом три књиге
које ће одиграти одлучујућу улогу у развоју српске
националне културе – Вуков превод Ново� Завје�а,
Његошев Горски вијенац (чије је штампање надгледао Његош лично) и Песме Бранка Радичевића. Ова
година уједно је и врхунац штампарске делатности
мехитариста на српском језику.
Анастас Боцарић (1864-1944),
Пе�ар II Пе�ровић Ње�ош
Од књига и брошура које је Вук „на свијет
издао“ за живота, готово две трећине штампане
су у Мехитаристичкој штампарији (gedruckt bei
den P. P. Armeniern) између тридесетих и седамдесетих година XIX века: Ср�ски рјечник ис�олкован
њемачким и ла�инским ријечма (�рво из�., 1818)
(монументално Вуково дело, прва српска књига
штампана новим правописом и на народном језику,
истовремено прва српска и уопште прва словенска
књига Јерменске штампарије у Бечу),193 Ср�ске
наро�не �ри�овије�ке (1821, 1853), Даница : забавник
за �о�ину 1826, 1827, 1828, 1834, Први ср�ски буквар
Бранко Ра�ичевић, око 1850
(1827), Наро�не ср�ске �јесме, књ. че�вр�а у којој
(рад непознатог аутора)
су различне јуначке �јесме (1833), Луке Милованова
о�и� нас�авлења к Србској сличноречнос�и и сло�омјерју или �росо�ии
(1833), О��овор на си�нице језикословне Г. Ј. Хаџића = М. Све�ића (1839)
(прва књига штампана новим српским словима у Штампарији Јерменског
манастира), Ср�ске наро�не �јесме, књ. �рва, у којој су различне женске
�јесме (1841), Вуков о��овор на у�ук Г. М. Све�ића (1843), Вуков о��овор
на лажи и о�а�ање у Србскоме улаку 194 (1844), Ср�ске наро�не �јесме, књ.
�ру�а, у којој су �јесме јуначке најс�арије (1845), Вука С�еф. Караџића и
Саве Текелије �исма високо�реосвеш�еноме �ос�о�ину Пла�ону А�анацковићу, �равославноме вла�ици бу�имскоме о српскоме правопису, са
особи�ијем �о�ацима о српском језику (1845); Ср�ске наро�не �јесме,
књ. �рећа, у којој су �јесме јуначке сре�њијех времена (1846), Нови Завје�
Гос�о�а наше�а Исуса Хрис�а (�рво из�., 1847), Ср�ске наро�не �ословице
и �ру�е различне као оне у обичај узе�е ријечи (�ру�о из�., 1849), В. С. К.
Ковчежић за ис�орију, језик и обичаје Срба сва �ри закона I (1849, 1851,
1852), Ср�ски рјечник ис�умачен њемачкијем и ла�инскијем ријечима
[�рви и �ру�и �ео] (�ру�о из�., 1852), Ср�ске наро�не �ри�овије�ке (1853),
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Примјери ср�ско-славенско�а језика (1857), „Прави�елс�вующıй совѣ�ъ
сербскıй“ за времена Кара-Ђорђијева или О�имање он�ашњијех великаша
око влас�и (1860), Ср�ске наро�не �јесме, књ. че�вр�а, у којој су �јесме
јуначке новијих времена о војевању за слобо�у (бечко из�., 1862)...

Између тридесетих и четрдесетих година XIX века највећи део
српских књига, објављених у Штампарији Јерменског манастира, објављен
је уз непосредно учешће Вука Караџића, око кога се тих година формира
такозвани „бечки књижевни круг“.

Јуна 1833. у „царствујушћем граду Виени“ први пут се срећу Вук и
Петар II Петровић Његош који се био запутио у Петроград. Млади црногорски владика прочитао је Вуку своју прву поему Глас каменш�ака (из
које ће касније нићи Свобо�ија�а), а Вук му предлаже да је штампа у Мехитаристичкој штампарији.195

Педесетих година бечки мехитаристи штампали су мноштво српских
календара и алманаха. Од 1852. до 1857. два пута недељно штампан је
српски лист Све�ови� под уредништвом Александра Андрића, као и друга
издања. Велике заслуге за штампање српских књига у Штампарији Јерменског манастира имао је врховни опат (аба)196 конгрегације, Аристакес
Азарјан (?-1855).

Веома је занимљива и публикација Космайка или По�ле�ъ на с�анѣ
Княжес�ва Србие о�ъ Кочине краине, �о нашɪи времена коју је на�исао, у
везаном сло�у, съ �овѣс�ничкымʼ и �ру�ым �римѣ�бама, Миланъ Дави�ъ
Рашићъ,197 �еча�ану у Ерменском манас�иру у Бечу 1852, чија је упоредна
насловна страна илустрована бакрорезом Бой на Чачку (Gedr. [Gedruckt]
b. [bei] M. Bäcker).198
За српско-јерменске књижевне и културне везе од великог је
значаја и занимљива књижица коју су издали млетачки мехитаристи
– поема-молитва Иску�љење вером истакнутог јерменског песника и
мислиоца средњег века Нерсеса IV Шноралија (Клаенција) (1101 [1098?]1173), објављена на 24 језика, поред осталог и на црквенословенском
и српском. По свему судећи, то је прво дело јерменске књижевности
преведено на српски језик.

Вукова смрт 1864. битно је утицала на Штампарију мехитариста. Из
године у годину смањивао се број српских књига које су овде штампане,
а осамдесетих година XIX века српска књига у Штампарији Јерменског
манастира била је права реткост.199 Готово до почетка XX века Штампарија
Јерменске конгрегације наставила је са штампањем српских књига као
најбројнијих у њеној књижној продукцији после јерменских и немачких,
дајући немерљив допринос развоју српске културе.
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Сусрети, разговори и преписка Вука
и других српских писаца са члановима Јерменске конгрегације несумњиво су ширили
њихове представе о Јерменији, Јерменима
и јерменској култури.

Изузетан значај Конгрегације за
српску културу истицао је и Милан Шевић:
„Њезино је [штампарије – А. О.] име чврсто
везано за појаву најзнаменитијих књига
наших, и крај свега тога, што је та штампарија штампала књиге на толиким језицима,
једва да је штампала првом и за један народ
тако знаменита дела као за народ српски.“ 200
Занимљиво сведочанство о својој
посети Јерменском манастиру 1984. и судбини Његошевог рукописа Горско� вијенца
забележио је историчар уметности, критичар и есејиста Живко Брковић (1938) у
истоименој књизи, објављеној поводом 140
година од објављивања делâ Вука, Његоша
и Бранка Радичевића (Београд, 1987).201

Милан Давид Рашић, Космајка или По�ле�
на с�ање књажес�ва Србије о� Кочине
крајине �о наших времена (Беч, Јерменски
манастир, 1852)

О�нос Јермена �рема ср�ском наро�у
и ње�овој кул�ури
Однос јерменске јавности према национално-ослободилачком
покрету српског народа и његовој култури, као и преводе дела из српске
књижевности на јерменски језик научно је први проучио и систематски
ову проблематику хронолошким редоследом изложио др Ашот Овакимјан:
„Као главни извор послужила нам је јерменска периодична штампа последње
четвртине XIX века. Почев од шездесетих година тога века јерменски листови и
часописи препуни су информација о национално-ослободилачкој борби српског и
црногорског народа против турских угњетача. Значајно место придаје се српској
култури и преводима из српске књижевности. Периодична издања најразличитијих
партија и групација слажу се у оценама догађаја на Балкану и њиховом значају за
јерменски ослободилачки покрет. […]
Све нам то омогућава да разоткријемо садржај и карактер јерменско-српских
друштвених и културних веза у XIX веку и да одредимо значај национално-ослободилачких покрета Јужних Словена и њихових култура у развоју јерменске друштвене
мисли, књижевности и ослободилачке идеологије.“ 202
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Бој на Чачку, бакрорез, штампао М. Бекер (упоредна насловна страна књиге Космајка, Беч, 1852)

Прево�и ср�ске књижевнос�и на јерменски језик
(крај осам�есе�их �о�ина XIX века – �рва �еценија XX века)

Српска књижевност превођена је на јерменски језик углавном
посредством руских превода. Почетком XIX века јужнословенски народи
започели су борбу за националну независност, „откривајући запрепашћеној
Европи до тада непознате ризнице свога фолклора и књижевности,“ 203
па јерменски преводиоци помно трагају за прилозима о Јужним Словенима у руској периодичној штампи и делима блиским расположењу
јерменских читалаца.
Године 1888. у часопису Ар�за�анк (О�јек,
Тифлис) објављен је чланак „Знаменито столеће“,
потписан иницијалима „К. Ј.“, посвећен стогодишњици рођења Вука Караџића.204 Аутор чланка
био је јерменски публицист, правник, филолог,
творац Јерменско-руско� речника (1891), Карапет
Јагубјан (1857-1911). По први пут јерменским
читаоцима представљен је живот и рад Вука
Караџића, основни правци његове делатности
и његова главна дела.
Заслугом Мкртичa Бархударјана (18621927) и петербуршких јерменских студената (из
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Лаза Лазаревић (1851-1891)

Лаза Лазаревић, Први �у� са оцем на ју�рење
(часопис „Ан�ес �раканакан ев �а�макан“, 1890)

Приповетка Лазе Лазаревића Први �у� са оцем на
ју�рење (у јерменском преводу Мој о�ац) (посебно
издање, Шуша, 1894)

Петербурга) појавио се први превод приповедака најистакнутијег представника српске „сеоске“ реалистичке прозе с краја XIX века, „српског
Тургењева“, Лазе К. Лазаревића (1851-1891) на јерменски језик. Године
1890. на страницама часописа Ан�ес �раканакан ев �а�макан објављена је
приповетка „Први пут с оцем на јутрење“ (књ. 3, 50-68), коју је, по свему
судећи, из петербуршког часописа Весник Евро�е за 1888. (том 4, књ. 7, 39-55),
превео сам Мкртич Бархударјан. Други јерменски превод ове Лазаревићеве
приповетке везан је за делатност петербуршких јерменских студената.
Новембра 1881. основано је Јерменско добротворно друштво на Кавказу,
са одељењем у Шуши, а имало је и своје огранке у многим градовима са
јерменским становништвом. Бавило се просветитељском делатношћу,
штампало књиге и помагало сиромашне јерменске породице на Кавказу
и у Западној Јерменији. Прва књига одељења у Шуши, штампана 1894.
у штампарији Мирзаџана Махтеси-Акопјанца, био је превод поменуте
Лазаревићеве приповетке, али сада под насловом „Мој отац“. Јерменском
преводиоцу, скривеном иза иницијала „С. Г.“, вероватно члану петербуршке
студентске организације, као извор је послужио руски превод Л. Васиљевског, објављен 1894. такође под насловом „Мој отац“ у фебруарском броју
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Ђура Јакшић, На мр�вој с�ражи (у јерменском преводу С�арац Марко), насловна страна
(Тифлис, 1896)

Брошура Арутјуна Карађозјана Црно�орци
(Тифлис, 1890)

часописа за омладину Мир Божиј (Божји све�, излазио 1892-1906).205 Исти
руски текст послужио је као основа и за трећи јерменски превод Лазаревићеве приповетке, можда и најзначајнији, јер је његов аутор један од
највећих јерменских књижевника Перч Прошјан,206 који у Лазаревићевој
прози препознаје властите теме, мотиве и расположења. Занимљиво је
да су Лазаревићева приповетка Први �у� с оцем на ју�рење и Прошјанов
роман Збо� хлеба настали истовремено – 1879.
У листу Нор �ар (Нови век, Тифлис) 207 објављена је друга Лазаревићева
приповетка „На бунару“ у преводу Нор арева (Ново сунце). Ова приповетка
превођена је на руски језик у више наврата и објављивана у масовним
тиражима као засебна брошура. Један од бројних руских превода, објављен
1895. у Москви, одговара јерменском тексту. Према томе, деведесетих
година XIX века на јерменски језик преведене су две приповетке Лазе
Лазаревића, од којих једна чак три пута.
Иначе, приповетка „Први пут с оцем на јутрење“ први пут је
објављена 1879. у часопису Ср�ска зора, који је штампан у Бечу, у Штампарији мехитариста.
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Приповетка истакнутог српког књижевника и сликара Ђуре Јакшића „На мртвој стражи“, написана је и објављена као засебна брошура
(46 страна) у Београду 1876.208 Наслов приповетке преведен је на јерменски језик као „Старац Марко“ („Парав Марко“). Јерменски преводилац
је уместо оригинала користио руски текст приповетке у преводу Н. Н.
Филипова, објављен 1892. у Петербургу као друга књига „Словенске
библиотеке.“ 209

Приповетка „Старац Марко“ објављена је 1896. у Тифлису као посебно
издање у преводу Ов. Медникјана са руског језика.210 Часопис Арара�
оцењује књигу „као веома корисну за широку читалачку публику“ (1896).
У мају 1892. у листу Ар�за�анк у наставцима је објављено једно од
најпознатијих прозних дела Јована Јовановића Змаја, приповетка „Видосава
Бранковић“, у преводу „Т. С.“ Први пут публикована је у часопису Даница за
1860. годину, а на руски језик преведена и објављена 1892. у фебруарском
броју часописа Гласник с�ране књижевнос�и. 211 Дакле, на јерменском језику
појавила се свега три месеца након објављивања руског превода, још за
живота српског књижевника.
Године 1893. у Александропољу (данашњи Кумајри) објављена је у
засебној књижици повест „Вереница“ („Из живота Србије“). Била је то прва
брошура у серији издавачког предузећа Ај� (Осви�) намењена масовном
јерменском читалишту. Преводилац је био Ованес Арабаџан, познат по
преводима на јерменски језик дела посвећених ослободилачкој борби
балканских народа. У „Вереници“ су описана трагична збивања 1813, када
је турској војсци пошло за руком да угуши Први српски устанак. Међутим,
дозревају нове снаге које 1815. у Другом српском устанку раскидају ланце
турског ропства. Својим садржајем књига шаље недвосмислену поруку
јерменским читаоцима да следе пример Срба.

Лист Нор �ар (Нови век, Тифлис) упознао је јерменске читаоце и са
стваралаштвом једног од најзначајнијих познијих српских романтичарских
песника, Милорада Поповића Шапчанина (1841-1895). Маја 1893. у четири
броја листа објављен је у наставцима одломак из Шапчаниновог романа
„Хасан-ага“, под насловом Али Кру�ић, у преводу Д. Хан-Ануша.
Почетком XX века појављују се први преводи српских народних
песама на јерменски језик. Јерменски историчар, публициста, писац, критичар и професор Јереванског државног универзитета, Аракел Бабакањан
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(1860-1932), опште познат као Лео, наглашава изузетну улогу народне
поезије у развитку националне самосвести.212
Занимљиво је да Лео, говорећи о хајдуцима, на неколико места цитира
Ранкеову и Вукову књигу Ср�ска револуција.213

Маја 1901. часопис Мурч 214 (Чекић, Тифлис) објављује песму „Хајкуна“,
са поднасловом „Далматинска легенда“, у преводу песника Мисака Тер-Даниељанца, највероватније преко руског извора.215
Појава два различита јерменска превода „Агинице“ 1913. од изузетног је значаја. Пре свега, стога што се дело на тему борбе српског народа
против турских завојевача први пут појављује на страницама публикација
у којима овакви прилози раније нису објављивани (посебно се односи на
цариградски часопис). Друго, превод је објављен у време балканског рата,
када се решавала судбина последњих османских територија у Европи.
Објављујући мноштво репортажа и фотографија са места догађаја, и часопис
Шан� посветио је велику пажњу збивањима на Балкану.

Под утицајем херојске борбе Срба и Црногораца у балканским ратовима,
у западнојерменској штампи појављују се преводи српске књижевности. У
историји српско-јерменских књижевних контаката од великог је значаја
објављивање два одломка из трагедије црногорског књаза (касније краља)
Николе I Петровића Његоша „Балканска царица“ 1912, у преводу Акопа
Мараљана из Јерусалима у часопису Осанк (По�ок) који је излазио у Каиру.

Потресен трагичном судбином изгнаног црногорског краља,
истакнути западнојерменски песник, преводилац, новинар и друштвени
посленик Рубен Ворберјан (1874-1931) пише о краљу Николи у књизи
песама и успомена под заједничким насловом Оаза (Париз, 1920). Јерменски песник је 16. априла 1916. написао и „Јадиковку црногорског краља
Николе Богу“. Према сведочењу самог Ворберјана, он је оригинал песме на
француском језику послао „великом несрећном изгнанику“ у Француску,
који је одговорио изузетно дирљивим писмом.216
Вредно је споменути још један превод, публикован 1900. у научном
часопису Амалсаран (Универзи�е�) који је излазио у Паризу. У два наставка
објављен је чланак великог српског научника Николе Тесле у преводу „МогПета“ (вероватно псеудоним уредника часописа Мисака Багдасарјана), са
поговором преводиоца („Неколико размишљања поводом чланка Николе
Тесле“).217 Чланак под насловом „Сутрашње човечанство“ има карактер
научно-популарног футуролошког огледа и изражава ауторов хуманистички поглед на свет.
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Поновно ин�ересовање јерменске јавнос�и
за Србе и ср�ску књижевнос�
(�ерио� Прво� све�ско� ра�а)
После Сарајевског атентата на надвојводу Франца Феринанда, који
су 15/28. јуна 1914. извели чланови организације „Млада Босна“, АустроУгарска је месец дана касније, 28. јула 1914, објавила рат Србији. Немачка
1. августа објављује рат Русији, а Француској два дана касније. На страни
Централних сила (Немачке и Аустро-Угарске) у рат против сила Антанте
(Русије, Француске и Велике Британије) укључила се и Турска.

Јерменска штампа у Русији помно је пратила све догађаје који су претходили рату, као и ток ратних операција. На страницама руских часописа
и листова објављује се мноштво написа о Србима, преводе се бројна дела
српске књижевности. Од лета 1914. у јерменским периодичним публикацијама, нарочито у два водећа тифлиска листа Мшак и Оризон, оживљава
интерсовање за Србе и њихову књижевност.
Неколико дана након почетка аустро-српског рата часопис Мшак
почиње да објављује у наставцима оглед „Српски народ и његова уметничка
књижевност“ под иницијалом “Q”,218 као први покушај да се на јерменском
језику дâ кратак преглед нове српске књижевности:

„Пошто су све наше симпатије и саосећања окренути Србији, потребно
је да поближе упознамо овај народ“, наглашава аутор огледа који приказује
опште податке о пореклу Срба, њиховој народној поезији и стваралаштву
појединих српских писаца – Доситеја Обрадовића, Вука Караџића, Симе
Милутиновића, Његоша, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја и других. Мада је преглед искључиво информативног карактера,
вредан је пажње ауторов покушај поређења српске и јерменске књижевности и налажења међусобне сличности.
Говорећи о почетку културног препорода Срба, “Q” наглашава
невероватну сличност у развитку српске и јерменске књижевности у
првој половини XIX века:

„Пошто су на политичком плану јерменска и српска стварност већ од друге
половине прошлог века биле веома сличне, то је и национално-родољубива тенденција са запањујућом једнообразношћу преовладала у друштвено-књижевној мисли
како у предгорјима Арарата тако и у долинама Балкана.“

Поред прегледа српске књижевности, редакција јерменског листа
је током исте године објавила више краћих приповедака које приказују
борбу српског народа против Аустријанаца – „Страшљивац“ Стефана Илића
у преводу „С. Р.“ и „Милан“ Ђуре Јакшића у преводу Левона Данијелјана.
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Владислав Тителбах (1847-1925), Марко Краљевић и Муса Кесеџија (уље на платну, око 1900)

Јерванд Кочар, Дави� Сасунски у борби �ро�ив
Мсра Мелика, 1939.

Њихов садржај био је врло сличан раније преведеним приповеткама, с тим
изузетком што се уместо Турака у њима појављују Аустријанци и Мађари:

„Занимљиво је да су, као и у време источне кризе седамдесетих година, у
јерменским круговима у Тифлису 1914. године прикупљана средства за помоћ
Србији и Црној Гори, одржавани митинзи, скупови и књижевне вечери. О једном од
таквих скупова извештава и ‘Мшак’. Увече 22. новембра у сали Уметничког друштва
у Тифлису српски краљевски изасланик, пуковник Милутин Јоксимовић, одржао
је предавање на тему Како ће се заврши�и ра�. Предавање је било посвећено словенско-германским односима и пангерманској опасности. Дописник листа (Левон
Данијелјан) посебно истиче детаљ да је на почетку свога излагања Јоксимовић
узвикнуо: ‘Живео јерменски народ!’219 и изразио наду да ће након рата Јермени
добити аутономију. Цео приход са скупа приложен је фонду српско-црногорског
Црвеног крста.“

Други јерменски лист Оризон, орган партије Дашнакцутјун, 1915-1916.
такође се донекле интересује за српску књижевност – 22. фебруара 1915. у
илустрованом додатку листу, у преводу Гајка Адонца, објављена је кратка
приповетка Светозара Ћоровића „За један часак радости“.

Априла 1916. лист објављује још један прилог из српске књижевности, „Пролећни потоци“ (преводилац Симон Амалјан), прозни превод
песме непознатог аутора.

Тематика преводâ из српске књижевности у годинама Првог светског
рата углавном је борба, тежња за слободом, дужност према домовини, те
су српско-јерменске књижевне везе деведесетих година XIX и првих деценија XX века у суштини саставни део идеологије ослободилачког покрета
јерменског народа.
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Турска зверства по српским селима

Конрад Ермиш (Conrad Ermisch, 1855-1888),
Мура�ова смр� - Милош Обилић убија султана
Мурата I у Косовској бици

Велики јерменски песник Ованес Тадевосович Тумањан (18691923) објавио је 25. јануара 1915. у часопису Осанк (По�ок, Каиро) превод
српске народне епске песме „Московски дарови и турско уздарје“,220 а
јула 1916. превео је још три српске јуначке песме о Марку Краљевићу.221 У
листу Оризон 10. јула 1916. објављен је Тумањанов чланак Неколико речи
о ср�ском наро�ном е�у и превод песме „Марко пије уз рамазан вино“, а
24. јула „Марко Краљевић укида свадбарину“. Касније је у песниковој
рукописној заоставштини пронађен превод још једне песме – „Орање
Марка Краљевића“. Осим последњег, Тумањанови преводи Из ср�ско�
е�а објављени су 1939. у Јеревану као засебна књига. У предговору под
насловом „Неколико речи о српском епу“ Тумањан пише:

„У Европи се доцније од свих развила књижевност словенских народа, па
је отуда још увек живо народно стваралаштво. Од Словена најбоље је сачувао и
развио свој еп српски народ.“ 222

Тумањана је највише привлачио лик Марка Краљевића:

„У српском епу су живо присутне успомене на предтурски период и период
турског ропства, на историјске догађаје и јунаке. Један од тих јунака – краљ Вукашин, пао је од турске руке. Пала је и млада тек основана Србија, али је пала пуна
наде на ново васкрсење. И управо син споменутог Вукашина – Марко и највећи је
јунак српског епа, оличење националних заветних осећања и одважности српског
народа, њихов Давид Сасунски.“ 223

Поређење Марка Краљевића са јунаком јерменског епа Давидом
Сасунским нипошто није случајно, сматра А. Овакимјан, јер „симболизује
истоветност интереса, нада и тековина јерменског и српског народа,
њихов витешки дух, буђење из вековног турског ропства. Тумањанови
преводи који су, колико год је то било могуће, сачували националну
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особеност и лепоту српског епа, блиски су облицима јерменске епске
традиције, поставши трајна тековина јерменске књижевности.“

Данас се Тумањанови преводи из српског епа увршћују у многа
издања песникових дела.

Године 1995. издавачка кућа „Дечје новине“ (Београд-Горњи Милановац) објавила је Бајке Ованеса Тумањана поводом 125-годишњице
његовог рођења (избор, предговор и белешке Бабкен Симоњан, превод с
руског Милан Николић, илустрације Анатоли Григорјан). Књигу отвара
увод О ау�ору и ње�овој књизи, а затварају Библио�рафски �о�аци о Бајкама
Ованеса Тумањана и Објављена �ела Ованеса Тумањана.
Јерменија и Јермени
у ср�ској књижевнос�и и �ерио�ици

Мада су у српској књижевности и периодичној штампи XIX и почетком XX века неретко објављивани написи о Јерменији и Јерменима, а на
српски језик била преведена поједина дела јерменске књижевности, ова
тематика није разматрана ни истраживана. Прве кораке у том правцу
начинио је др Ашот Овакимјан својим опсежним истраживањем, чији су
резултати објављени у монографији Срби и Армени (Београд, 1993).
Тешко је издвојити публикацију у којој су редовно публиковани
прилози о националном и културном животу Јермена, али се ипак у
општим цртама може пратити пут којим је „јерменска тема“ доспела у
српску културу.

Сведочанства о Јерменији и Јерменима у српској књижевности и
периодичној штампи прве половине XIX века су малобројна, претежно
информативног и уопштеног карактера.

Крајем педесетих година XIX века Вук Караџић намеравао је да изда
етнографски атлас Јужних Словена, те је исписивао податке о појединим
насељима или градовима. Тако се у записима о Адријанопољу (Одрин,
Едрен, Едирне, данас Једрене у Турској) помиње јерменска колонија у
граду – „око 100 кућа Јермена“ и јерменска црква – „Јермени Григоријани
(имају) 1 цркву и владику (бискупа)“.
Известан одјек у српској штампи имао је значајан догађај у историји
јерменског народа – присаједињење Источне Јерменије Руској царевини.
Крајем јануара 1814. лист Новине сербске (Беч), под уредништвом Димитрија
Давидовића (1789-1838), објавио је кратак извештај о условима Гилистанског мира закљученог између Русије и Персије 12/24. октобра 1813.
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Ованес Тумањан (1869-1923), Из ср�ско� е�а,
насловна страна (Јереван, 1939)

Анатоли Х. Григорјан (1941-2017), илустрација из Бајки Ованеса Тумањана

Новембра 1837. званични лист Новине сербске (Београд) прештампао је из аустријских листова опширну репортажу о посети руског цара
Николаја Јерменији.

У српској периодичној штампи тридесетих година XIX века дотакнут
је и положај Јерменске апостолске и Јерменске католичке цркве након
присаједињења Источне Јерменије Русији. У другом броју за исту годину,
позивајући се на енглески Тајмс, лист јавља о неповољним политичким
последицама по Турску које могу настати услед потчињавања јерменског патријарха у Цариграду ечмиадзинском Католикосу. У пештанском
листу Сербске наро�не новине за 1839. годину објављен је извештај руског
Министарства унутрашњих дела у коме се говори и о положају Јерменске
апостолске и Јерменске католичке цркве.
О сличним темама пишу и бечке Новине сербске (1816), Ср�ске наро�не
новине (1854), а исте године лист По�унавка (Београд), књижевни додатак
Србских новина, у наставцима објављује опширан оглед „Нешто о народу
арменском“ познатог српског књижевника и друштвеног радника Матије
Бана (1818-1903), рођеног Дубровчанина.

Интересантна су и Банова размишљања о јерменској култури, са
кратким хронолошким приказом јерменске старе и средњовековне културе, уз навођење једног или два најважнија списатеља појединих епоха
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јерменске књижевности. У наставку огледа описују се карактерне црте
јерменске трговачке буржоазије у Турској, уз запажање да су Јермени
„у трговачкој вештини тако успели да су готово сва турска богатства к
себи привукли, и могу се сматрати као један од главни уза, који уједно
свезују Моамеданце и Христјане, Азију и Европу.“224 Укратко су скицирани
и свакодневни живот Јермена, њихов изглед, однос према Европљанима
и положај жене у јерменској породици.

Оглед Матије Бана је „најцеловитији и најверодостојнији критички
поглед на јерменски народ и његову културу у српској књижевности и
периодичној штампи прве половине XIX века.“ 225
У српској периодици четрдесетих и педесетих година XIX века
повремено су објављиване вести о јерменској култури и сведочанства
о различитим областима културног наслеђа јерменског народа. У новосадском часопису Се�мица за 1856. годину објављен је чланак „Светковање нове године код ‘гдекоих руских’ народа“, у коме је значајно место
посвећено опису народних обичаја и традиције при дочеку јерменске
нове године – Навасарда.226

У српској уметничкој књижевности овог периода јерменска тема
готово да није обрађивана, изузев неколико узгредних спомињања у
српским народним песмама. Занимљиво је да у поеми Србљину (1839)
класицист Ђорђе Малетић (1816-1888) упоређује јединство, снагу и моћ
српског народа са врхом Арарата:227
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Брате! Ми смо већ сад на врху знатном.
Доле грози нек' пропаст Араратска,
Смртна ваља с' нек' лава,
Подиже пламен и дим.

У појединим српским издањима налазе се преведене приповетке из
турског живота у којима су главни јунаци Јермени.
Након делâ и превода Хердера, Гетеа, Пушкина, Љермонтова, Бајрона,
Хајнеа и других, источњачка књижевност и тема Истока снажно продиру
у Европу, изазивајући између педесетих и седамдесетих година XIX века
појачано интересовање за Исток и источну поезију и у књижевности
српског романтизма.
Источњачки мотиви присутни су у стваралаштву Јована Илића
(1824-1901), Јована Јовановића Змаја, Лазе Костића, Војислава Илића
(1862-1894), Јована Дучића (1871-1943) и многих других. Српски романтичарски песник Ђорђе Марковић Кодер (1806-1891), путујући шездесетих
и седамдесетих година по Малој Азији, изучавао је источне језике, међу
којима и јерменски.

Седамдесетих година XIX века српска периодика повремено објављује
прилоге и белешке о разним аспектима јерменског друштвеног и културног
живота, у више наврата обавештавајући и о делатности Јерменске цркве.
Године 1870. часопис српског православног свештенства у Аустрији Бесе�а
објављује опширан чланак „Богослужење Јерменске цркве“, у преводу са
руског језика протојереја и теолога Василија Николајевића (1842-1923).228
Све до краја седамдесетих година XIX века сведочанства о Јерменији
и Јерменима у српској периодичној штампи имала су углавном спорадичан
и случајан карактер. Међутим, Берлински конгрес 1878. износи на видело
сличност интереса и крајњих циљева Срба и Јермена, по први пут постављајући
на дневни ред и јерменско питање као незаобилазан део Источног питања.
Од тада положај Јерменије и јерменског народа у Османској империји постаје
једна од сталних тема политичких прегледа, публицистичких осврта и
путних записа у српској књижевности и периодичној штампи.
Књижевник и новинар Владислав Савић (1873-1957) пет година
(1904-1908) провео је као инжењер у Јереванској губернији на изградњи
Закавкаске железнице. У својој приповетци „Надежда“, први пут објављеној у
Ср�ском књижевном �ласнику (1909) надахнуто и сликовито описује Арарат:
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„Било је тихо и дању, а у овом часу владала је нема тишина и осећала се сва
лепота јужне, звездане ноћи. Ни крика шакала, ни узвика сове, ни жубора шедрвана,
ни говора људи. Као какво тајно ласкање ветар доноси шуштање сувих трски, и духу
се појаве приче Татара о опасним скоковима пантера који живе у трскама Аракса и
у пећинама Арарата. Све обавијено прозрачним мраком кроз који, са стрмих страна
Нојеве горе, продире светлост пастирских ватри, козачких стражи и небеских звезда.
Громадна, мистична силуета Арарата више се нагађа, него што се види. Ватре по њему
мешају се са звездама а на месту огромнога глечера беласа се небеска пустиња, над
којом гасну звезде Ариона, у којој често тоне сав сјај Сириуса, а уместо њега остаје
даље и светли огањ са Сардар-Булога, то будно око на висини библијске горе на граници муслиманског света.
Лагано у тихој ноћи Арарат узима опредељенији облик, и бела пустиња оцртава се све јасније. Као да је загревана каквим натприродним унутарњим огњем,
снежна равнина почиње блистати и светлети својом особеном светлошћу. У том
часу, као да се понавља тајна стварања, сан узима конкретну форму и Арарат се
коначно издваја из небескога хаоса. Но он остаје и даље на висини, и лебди као
привиђење, јер још за дуго густа магла и мрак обвијају његово подножје и покривају сву долину Аракса.
Небо изнад глечера бива тамније, а звезде, огледајући се у њему, трепте и горе
као очи, као погледи гордих, кудравих Курдинки. Најзад иза румених Ново-Бајазетских висова, раздераних у хиљаду линија, јавља се месец, који је и произвео сву
ту мађију. И да би ефект био потпунији, он се сâм задржао купајући се у сафирној
купи Гокчинског језера. Када се месец јави звезде побледе, Арарат приступа ближе,
ветар умерава свој дах, а заостале лењиве магле примају полувидне облике пуне
тајанствене ласке, и вију се као успомене, које су сада тужне, јер су некада биле
миле и слатке. И душа би хтела оставити груд пуну слабости и беда и смешати
се са душом ове чаробне ноћи. Ох! Како би моја душа хтела бити ледена, чиста и
светла пољана Арарата!“ 229

Десанка Максимовић,
Јермени и јерменска књижевнос�

Десанка Максимовић (1898-1993)

Једна од најзнаменитијих српских поетеса, професор и академик Десанка Максимовић
(1898-1993), као изузетан хуманиста бескрајних
видика, ‘размицала је �ранице наших мисаоних
облас�и’ захватајући и из ризница две старе
источне културе, израсле из хришћанске традиције – грузијске и јерменске.230
Десанка Максимовић међу првима је
у тадашњој Југославији почела да преводи
јерменску поезију (посредством руског језика,
тј. руских песничких превода или са руских
„подстричника“ – дословних превода на руски
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језик са описом ритмичко-метричке структуре оригинала), а њени преводи објављивани су и у српској
периодици:

„Ваш народ има изузетан смисао за поезију. И сви ваши
песници су врло национални. Судбина правог песника увек се
чврсто везује са судбином његовог народа. А судбина вашег
народа је врло трагична, отуд је у јерменској поезији снажна
трагична струја... Много ми је жао што се поезија јерменског
народа још недовољно познаје код нас. Нема преводилаца са
јерменског језика. Што се мене тиче, трудићу се да преводим
барем и према руским преводима.“231

Поводом публиковања њене збирке песама
Заробљеник снова на јерменском језику,232 у разговору
са Ашотом Овакимјаном233 песникиња је са носталгијом
евоцирала своја сећања:

„Јерменија је дивна земља. Иако сам била код вас пре
много година, никада нећу заборавити лепоту ваших људи,
њихово гостопримство. У Јерменији сам била као код куће.
И Јереван је дивни ружичасти град сунца. Сваког сам јутра
излазила на терасу да видим Арарат. Једанпут сам га гледала
читав сат. Ви сте срећни људи, пошто вам је увек пред очима.“

Године 1963. београдски „Нолит“ објавио је
збирку песама Пе�наес� совје�ских �есникиња у
препеву Радована Зоговића (1907-1986) и Десанке
Максимовић, у којој су се нашле и песме Силве Капутикјан и Маро Маркарјан.
Поред превода поезије чувених јерменских
песникиња Силве (Сирвард) Барунаковне Капутикјан
(1919-2006), Маро Јегишевне Маркарјан (1915-1999) и
Метаксе Погосјан (1926[8?]-2014), Десанка Максимовић
превела је и крајем шездесетих-почетком седамдесетих година XX века у појединим часописима прва на
српском језику објавила песме класика јерменске књижевности Ованеса Тадевсовича Тумањана (1869-1923)
и Аветика Сааковича Исаакјана (1875-1957).234 Сви ови
песници, поред Варткеса Бабајана, заступљени су у
деветом тому Целокупних дела Десанке Максимовић
под насловом Прево�и, у поглављу Јерменски �есници. 235
Од великог значаја за развој српско-јерменских књижевних веза је и њен превод Исаакјановог
ремек-дела, филозофске поеме Абул Ала Маари 236
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Силва Капутикјан
(1919-2006)

Маро Маркарјан
(1915-1999)

Метаксе Погосјан
(1926[8]-2014)

Геворг Хачатур
(1940)

(писане 1909-1911), посвећене ослобођењу јерменског народа од царизма
и капитализма, као критика „крвожедне власти“, права, суда, морала...,
чија су поједина поглавља објављена 1967. године у часописима С�варање
(Цетиње-Титоград)237 и Књижевнос� (Београд):238

„У основи Исаакјановог опуса садржане су идеје, теме и мотиви које је аутор
дубоко лично преживео. Ма коме се традиционалном сижеу окретао, у сваки од њих
песник уноси своју изразито самосвојну индивидуалност, а истовремено је понајмање
обузет личном судбином. Песника непрестано мучи мисао о судбини света, народа
и целог човечанства.“ 239

Сачувавши у свом преводу све најупечатљивије и најснажније песничке
слике, Десанка Максимовић дала је велики допринос јачању српско-јерменских књижевних веза, представивши српској читалачкој публици једног
од најистакнутијих јерменских песника XX века.

Године 1967. песников брат Абас Исаакјан превео је са руског збирку
њених прича за децу Деца �ос�ају о�расли. Касније су многе песме Десанке
Максимовић штампане у јерменским књижевним часописима и новинама,
а појавиле су се и студије о њеном стваралаштву. Из књига Песник и О�аџбина, Заробљеник снова, Тражим �омиловање, Немам више времена и других
преведене су укупно седамдесет четири песме.

Збирку Заробљеник снова припремиле су Силва Капутикјан, Маро
Маркарјан, Метаксе и млади песник Геворг Хачатур (1940).
Маро Маркарјан и Десанку Максимовић везивало је присно пријатељство и плодна сарадња, а њихово познанство датирало је од 1974,
када је Маро Маркарјан била члан делегације совјетских књижевника на
Струшким вечерима поезије.

Многе Десанкине песме изашле су у преводу песникиње Метаксе која
је превела и једно од њених најбољих остварења – Крваву бајку, изазивајући
велику пажњу јерменских читалаца.
Као песникиња финог лирског израза, Метаксе је нарочито успешно
превела песме Слу�ња, С�ре�ња, Самоћа.
Већина песма у збирци штампана је у преводу младог песника и преводиоца Геворга Хачатура, познатог по преводима из руске књижевности.
Нарочито су му успели преводи из књиге Тражим �омиловање.
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Још �рчки цар Маврикије рекао је �а су Јужни Словени �рема с�ранцима врло
�ажљиви, �а их у закриљу �рово�е кроз своје земље и на личну о��оворнос� �ру�ом
су�леменику �ају. Ср�ски цар Немања у�ос�ио је у Нишу Фри�риха Барбаросу
с крс�ашима �ако бо�а�о и искрено, �а су �а немачки ис�орици са �охвалом
�омињали. Па и у ширем �ржавном смислу ср�ско је �ос�о�римс�во увек с�ајало
на �ос�ојној висини. У сре�њем веку Срби су рачунали у �акозване �олуверце
нарочи�о Франке, Алемане, Мађаре и Јермене, �а је и њих закон изрично ш�и�ио
и уживали су мно�е �ривиле�ије.
Сима Тројановић (1862-1935), „Српски народ по телу и души“,
у: Је�инс�во наро�но� �уха, Скопље, 1922.

Јермени у Чачку

Чачак уочи �осељавања Јермена 240
Правни с�а�ус еснафа у време кнеза Милоша
Трговци и занатлије у Србији имали су своја удружења – еснафе,
које је кнез Милош Обреновић (1780-1860) сматрао најјачим средством
за унапређење домаће трговине, те их је нарочито помагао. Уре�ба о еснафима донета је 14. августа 1847. и њом су се, први пут у целини, решавала
многа питања која су годинама ометала успешнији развитак занатства и
трговине у Србији. Посебан одељак Еснафске уре�бе односио се на стране
рукоделце и трговце. Мада су еснафи годинама улагали протесте и жалбе
што стране занатлије и трговци не поштују еснафске обичаје и уживају
већа права него староседеоци, Уре�ба није могла да реши ово питање. По
њој, страни трговци могли су и даље држати трговине и радити у Србији
према правима која им дају уговори закључени између турске Порте и
дворова држава чији су они поданици.
Законик �р�овачки за Књажес�во Србију донет је 25. јануара 1860, а
Закон о ра�њама 29. јуна 1910. Закон о ра�њама усвојио је принцип слободне
трговине – сваки трговац могао је слободно држати и продавати све артикле, како домаће тако и стране производње, а власници радњи и њихови
радници имали су право да се удружују у професионална удружења ради
заштите својих економских и моралних интереса.
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Унутрашње тржиште у Србији имало је узак, локални значај све
до добијања државне независности на Берлинском конгресу 1878, када
је Србија, после ратова са Турском 1876. и 1877, стекла независност, али
не и пуну економску слободу – остала је у подређеном положају према
Аустро-Угарској и њеним империјалистичким претензијама. Значајна година
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Чачак, главни трг са црквом (лево, сасвим у позадини: Господар Јованов конак,
десно: Владичин конак, у средини: готички обелиск подигнут у част повратка
кнеза Милоша 1859) (цртеж Феликса Каница, 1860)

Храм Вазнесења Господњег (некадашња Богородица Градачка) у Чачку,
подигнут између 1172. и 1190. (снимљен после 1930)

Некадашњи Владичански конак (подигнут 1837,
порушен 1912), на месту данашње Гимназије

Кућа Вула Пантелића (касније Јанковића кућа)
преко пута чачанске цркве
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за развој трговине у Србији
била је 1884, када је железница
почела брже и јефтиније да
превози људе и робу. Тек тада,
у другој половини XIX века,
унутрашње тржиште почиње
да добија шири, општи карактер и иде у корак са потребама
капиталистичког привредног
Стара чачанска варош које више нема
живота Србије.
После доношења новог
устава 1888. и одласка краља
Милана Обреновића (18541901) са власти и из земље,
политички живот Србије креће
новим правцем. Предузимају
се кораци да се Србија, економски слаба и зависна од
тржишта Аустро-Угарске, ослоСтовариште порцулана, посуђа и стакларије чачанских
боди аустроугарског тутортрговаца Војислава и Глиша Матовића на почетку Хајдук
ства. Године 1906. избија тзв.
Вељкове улице, око 1930.
Царински рат између Србије
и Аустро-Угарске која је сматрала да су царинским спора
зумом између Србије и Бугарске нарушени њени политички
и економски интереси. Двојна
монархија одмах забрањује
увоз и транспорт стоке, живине
и пољопривредних производа,
али Србија одговара истим
Основна школа (лево, данас средња Економска школа)
мерама – уводи потпуно нову
и Окружно начелство (десно, данас Међуопштински
царинску тарифу и максималне
историјски архив и Народни музеј), пре 1930.
царине на робу из АустроУгарске. Тако је избио дуготрајни „свињски рат“ који је довео до потпуног
прекида зависности Србије од Аустро-Угарске.

За Србију је Царински рат имао изузетно повољан исход. Аустро-
Угарска са Србијом 14-27. јула 1910. закључује, под новим условима, трговински уговор који на снагу ступа 9. јануара 1911. Србија је извојевала своју
економску слободу, задавши тежак ударац империјалистичким тежњама
Аустро-Угарске, која је, међутим, и даље имала политичку и војну снагу.
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Нека�ашња чачанска чаршија
Првих деценија XIX века у Чачку није било засебних мануфактурних радњи, колонијалних, стакларских или гвожђарских, већ терзије и
абаџије у својим дућанима држе мање количине шећера, кафе, пиринча,
соли, зејтина, стакларије, гвожђарије, лонаца, конаца, хартије, мастила,
гушчијих пера, лењира, шамија, фесова, чоје, чешљева... Сав еспап из
највеће трговине могао се натоварити на двоја рабаџијска кола. Обично
би по пет-шест трговаца заједно на коњима ишли за робу у Београд.
Када накупују све што им треба, купе сандуке, два или четири, зависно
од количине купљене робе, који у те сандуке упакују и пошаљу по
кириџијама. Ко би послао по два товара у четири сандука, важио је за
великог газду – записује о старом Чачку прота Сретен Михаиловић
(1854-1937).
Тада није било хотела и гостионица, грађени су касније. Не постоје ни
кафане, већ механе од ћерпича, углавном покривене шиндром са високим
кровом. Главније механе – (х)анови у то време у Чачку су: Владичин ан,
касније гостионица манастира Сретење, преко пута гиманзије; Сокића
ан, касније гостионица „Драгачево“ у Улици краља Александра; Сатарин
ан на малој пијаци итд.
Сем механа било је и кафана у којима су се искључиво продавали
кафа и пиће – вино и ракија, а пива тада није било. У кафане су долазили
само чаршилије, ређе по који сељак. Седело се на клупи, јер није било ни
столица, поручивала се кафа, спремао чибук. Тако би гост сркао кафу из
филџана, јер се тада нису користиле ни шољице, и пушећи „тутун“ уживао. Осветљење за механе, кафане и куће биле су лојане свеће, куповане
од мумџија или су их људи сами правили, а за мање осветљење у кући,
механи или подруму употребљавала се луч. Петролеума није било, ни
свећа „миликерц“. По који самоук берберин би у кафани бријао, шишао и
вадио зубе, јер засебних радњи нису имали.

Улице су биле криве, углавном некалдрмисане, а и у онима које јесу,
калдрма је неравна и коса, те је средином био олук за воду. Куће нису
биле на улицама, већ увучене у дворишта – авлије, а заграђене прошћем,
обично доста високим и са великим јаким капијама. Свако двориште има
башту и цветњак испред куће, а иза куће поврће и воће. Ретко која кућа
није имала по једну и више крава.
Од прехрамбених артикала најчешћи су сир, кајмак, млеко, јаја,
кисео купус са пастрмком и сланином, пасуљ са пастрмком и сланином,
чорба од живине или паприкаш (обично о већим празницима), каткад
се купује и говедина.
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У то време није се могло ни помишљати на озбиљну трговину, не
само у Чачку, већ и целој Србији, јер је крајем 1827. уведена нова „објавна
такса“ за дозволу трговања по земљи и ван ње.

Године 1830, када последња турска породица напушта Чачак, у
државним књигама уписан је нов назив: нахија чачанска, уместо �ожешка,
са окрузима: чачанским, рудничким и студеничким. Године 1834. име
нахија замењено је именом окру�, те је, према имену Чачка и цео округ
назван чачански.241

Чачак је седиште Јована Обреновића – Господара Јована. Као старешина рудничке нахије седео је у Брусници, а касније, поставши старешина
нахије рудничке, ужичке и пожешке, пресељава се у Чачак. Његов двор,
Господар Јованов конак, био је зграда у којој су после 1918. смештене
канцеларије жандармеријске команде, а пре 1941. школска поликлиника.
Ово елегантно здање преко пута Храма Вазнесења Господњег редак је
сачуван пример балканске оријенталне архитектуре. Данас је власништво
Народног музеја у Чачку.

Већ првих деценија XX века отварају се засебне радње за колонијални
еспап и мануфактурне производе са најмодернијом и најлуксузнијом
робом. Фирме јачег капитала добављају робу вагонима, а биланс једне
веће трговачке куће у Чачку износи више него што је био државни буџет
у оно време.
Захваљујући умешности, солидности и трговачкој спреми чачанских
трговаца, као и плодној околини, Чачак
постаје значајан економски, привредни
и трговачки центар у овом делу Србије,
познат по извозу сувих шљива и ракије.

Анастас Јовановић (1817-1899), Гос�о�ар Јован
Обреновић у �енералској униформи, литографија
(Штампарија „Ј. Рау“ Беч, 1851)

Господар Јованов конак, споменик културе од великог
значаја (подигнут 1835)
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О развијеној приватној иницијативи
грађана Чачка сведоче и бројне породичне
куће подигнуте у складу са прописима јавне
хигијене, омогућавајући бољи и удобнији
живот.

Јавне грађевине Чачка такође одражавају бригу државе за благостање, напредак и лепши изглед града. Нарочито је
значајан пролаз железничке пруге кроз
Чачак, тиме и његово повезивање са главном железничком артеријом Београд-Ниш,
а касније, 1912, Скопље-Ђевђелија-Солун;
повезивање 1920. преко Милановца са Младеновцем, Ваљевом и Забрежјем и, најзад,
захваљујући главној железничкој вези
Чачак-Сарајево, Чачак прераста у изузетно
значајно трговачко, али и стратегијско
место, као важна раскрсница железничких
путева за Босну и јадранску железницу,
Београд и Ваљево, Скопље и Солун. Једино
је остао неповезан за Санџаком...

„Палата Драгомировић“, око 1930.

Тр�овина у с�алном ус�ону

Осим трговине, на свим подручјима
културе и управе, у пољоделству, сточарству, рударству, а нарочито просвети,
Србија за сразмерно кратко време остварује
огроман напредак. Откако су Турци напустили земљу, број житеља
се готово удвостручио.
Трговина је отада
у сталном успону, јер је
земља прекривена мрежом путева и друмова, који
међусобно повезују среске
и окружне вароши. Већина
тих путева је у добром
стању и „служи на част
српским градитељима

Чачанска обласна банка, око 1930.

Соколски дом „Танаско Рајић“, око 1930.

156

путева“, како сматра правник, национални демократа
и велики пријатељ Срба Густав Раш (Gustav Rasch, око
1820 [1825?] – између 1876. и 1880 [1878?]). Он Србију
види као „младу државу будућности Балканског полуострва“ и „светионик Истока“, те о Чачку пише:
Фердинанд Крен
(1926-1894), око 1887.

Стеван Крен (18641919), око 1890.

Паулина (Штелцер)
Крен (1867-1957), 1886.

Јозефина Сајферт, 1921.

„За последњих десет година безначајни, мали Чачак,
у којем су у време Дентонове посете развалине старе турске
вароши стајале насупрот модерних кућа нове српске вароши,
претворио се у једну веома згодну варош са више од три и по
хиљаде становника“.
Године 1875. изграђен је први дрвени мост, којим
се у Чачак долазило из правца Љубића (пре тога се
Морава могла прећи само скелом). Већ 1905. дрвени
мост је замењен гвозденим. Сви ови догађаји имали
су огроман значај за даљи живот и развој места, које
је од турске касабе постајало савремена српска варош.
У Чачак долазе и две младе образоване странкиње.
Паулина Крен, Аустријанка, стигла је 1886, а Јозефина
Сајферт, Францускиња из Нансија, петнаест година
касније.242

Паулина Штелцер, кћерка винарског трговца
Георга, рођена је у Медлингу крај Беча, где Пиварску
академију у то време похађа Чачанин Стеван, син
Фердинанда Крена. Завршивши Академију, млади
индустријалац враћа се у Чачак 1886. са супругом Паулином. Чачани су имали прилику да упознају високо
образовану Бечлијку која одлично влада немачким,
француским и енглеским језиком, а жели да и српски
добро научи.
Са Паулином у Чачак стижу први клавир и цитра.
Мења се музички укус, стил облачења и понашања. На
забавама се плешу кадрил, мазурка и валцер, а танцмајстори чачанске девојке уче новим играма.

Млада Францускиња Јозефина у Бечу се удаје
за Густава Сајферта, лекара запосленог у државној
болници. Мадам Сајферт стиже у Чачак као докторова
супруга, а на његов долазак у Чачак највероватније
је утицао Стеван Крен који се са Сајфертом, по свему
судећи, од раније познавао.
157

Француска Чачанка уз свог мужа, оштинског физикуса и првог
зубног лекара у вароши, на чачанској калдрми проводи десетак година
мирног и безбрижног живота. Захваљујући овој изузетној жени, многи
млади Чачани научили су француски језик.
Чачак све више постаје космополитски град...

Године 1896. Чачак у 814 домова има око 3.800 душа, међу њима
28 католика, 5 протестаната, 53 муслиманска Циганина, али ниједног
Јеврејина, нити има војске.

На углу Улице кнеза Милоша стајала је табла са испруженом руком
и натписом: „Пут преко Јелице за Ивањицу, којим су Турци побегли 1815.
године.“ Феликс Каниц током својих студијских путовања по Србији
1859-1868. записује:
„У овом делу вароши, пре три деценије врло ретко насељеном, никле су око
поште многе лепе приватне куће, чијем допадљивом изгледу много доприносе
баште с цвећем, наткривени тремови и отворен поглед на висока околна брда.
Лакоћа са којом се у свако доба може добити зајам од банке и задруге подстиче
грађевинску делатност и олакшава прелазак на западњачки стил, који постепено
добија и Велика пијаца.“

Она иначе постаје веома живописна пазарним данима – уторком и
петком, а нарочито суботом, када се из шире околине Чачка, али и целе
југозападне Србије, слегну сељаци са својим израђевинама од дрвета. Ови
необично марљиви и вредни брђани продају производе свог мукотрпног

Купалиште („Чачанска плажа“) на Западној Морави, 1939.
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Коњска запрега, некада честа слика на чачанским улицама

Продаја стоке на Великој пијаци
(данашњи Градски трг), 1925.

Велика пијаца у центру Чачка
(данашњи Градски трг), 1925.

рада често по невероватно ниским ценама. По посећености и богатој
понуди најразноврснијих пољопривредних производа чачанска пијаца
спада међу прве у Србији.

Захваљујући плодности чачанске котлине и целе области, унутрашња и спољашња трговина у Чачку све су динамичније. Значај Чачка у
трговачком погледу утолико је већи јер лежи на раскрсници најважнијих
железничких путева у Западној Србији.

На улицама се свакодневно чује јутарњи жамор вароши која се буди
и отпочиње нови дан. У уским уличицама и сокацима између ниских
кућа одвија се шаролики живот. Велики пријатељ Срба, Зигфрид Капер
(Siegfrid Kapper, књижевни псеудоним Исака Саломона Капера, 1821-1879),
аустријски књижевник и доктор медицине, врло сликовито описује
атмосферу србијанских вароши:
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„Довољно би било само мало маште, па да човек замисли да је усред једне
приче из Хиља�у и је�не ноћи. Све радње су отворене. Купује се, продаје, разматра,
преговара, препире, а уз то се чују неко куцкање и лупњава, пропраћени виком и
понеком псовком.“

Захваљујући лепоти своје околине и смештен на обали Мораве,
поврх свега и у богатом крају, Чачак се тада убраја „у најсрећније вароши
Србије“, како пише тадашњи физикус округа чачанског, др Алекса М.
Стојковић, „уз велике изгледе да постане врло здраво место.“ Међутим,
Чачак није стара трговачка варош; у њему има мало грађана, чији су се
очеви и дедови у њему родили и живели. Тек неких 30 година раније
варош почиње живље да напредује и јача, махом досељавањем са села.
Требало је да прођу бар две-три генерације, док се у њиховој средини
не одомаћи прави градски дух и навике...

Са Јерменске висоравни у Чачак 243
Тр�овци скерле�ом и �о�ребном малом и
великом робом �а и�у без сме�ње
�о земљи царевој, �а �ро�ају и ку�ују
како коме �р� �оноси.
(Законик цара Стефана Душана, 1349, 1354)

Чачак се временом све више укључује у европске токове, постајући
привлачно место за проницљиве и вредне јерменске трговце, који су са
собом донели велику личну енергију и титрај наде да је трагика којој су
избегли остала далеко иза њих.
По правилу, Јермени су образовани и успешни,244 харизматични и
друштвено потврђени, са великим поштовањем према земљи која их је
примила. Као и већина новопридошлих припадника других нација, углавном се опредељују за живот у урбаним срединама. Врло брзо се уклапају
у локални миље, остварујући добру комуникацију са припадницима других нација, поштујући државне законе и начин живота. Њихова посебна
одлика је и да, ма у ком делу света живели, упорно и доследно чувају свој
национални идентитет. Њихово верско опредељење делимично одређује
и земљу коју бирају као своју другу домовину. Али, где год се налазили,
морају да имају своју цркву и школу. Међутим, са обзиром на малу бројност,
за Јермене у Србији карактеристично је да у новој средини после извесног
времена читаве породице изумиру, утапају се међу народе сродне културе
као што су Срби или се одсељавају.
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Улица краља Милана (данашња Улица
жупана Страцимира) (лева страна)

Улица краља Милана (десна страна)
са црквом, око 1929.

Трговачка радња и стан (са доксатом)
породице Лазаријан (поглед ка Аћимовића кући), после Другог светског рата

Црква Вазнесења Христовог у Чачку,
југоисточни изглед, пре 1875.

Улица краља Александра (поглед ка
Пушељића кући) – часовничарска радња
Луке Ћеловића и хотел „Крен“ (у другом
плану), после 1930.

У Чачку је пре и непосредно после
Другог светског рата живело много више
других националности и конфесија – Руси,
Италијани, Чеси, Словаци, Немци, Јермени,
Јевреји, Мађари, Словенци, Хрвати и други.
Истакнуте породице Крен, Брушија, Лазаријан, Кужељ, Рицардо, Бербеља, Пајер,
Бартулица, Барбарез, Ашкенази, Херцог,
Михел, Вебел, Дишпали, Бокарев, Бондаренко, Ересенков, Караташ, Марочик, Јанда
и друге давале су граду космополитски
дух, значајно доприносећи развоју његове
привреде, културе и просвете.
Спискови са именима професора
и ученика у предратним Извеш�ајима
чачанске Гимназије такође приказују
изненађујућу националну шароликост:
професори – Боровски, Енвалд, Красовски, Оберемок, Холечек, Стејскал, Кекс,
Тјагнирјадно, Рудицина, Шнајдер, Жиган,
Ковбаско, Којзеклијевић, Держанскаја Дектерова, Нафтали, Балковој, Судзиловски,
Перузовић, Шкрњуг, Свинарски, Сработнак, Доленц, Мурсел; ученици – Аркаши,
Лизницки, Ешкенази, Гољберг, Феликс,
Кнол, Одри, Отрин, Вајгел, Мајерхофер,
Стејскал, Ружичка, Направник, Кинел,
Лепидовић, Патерностер, Дедиол, Фишнер, Маркштајн, Кучера, Кухар, Хајличек,
Трапан, Пинто, Манестар, Балцер, Хашек,
Јакубин, Андрун, Рустија, Згурицас, Шух,
Дингл, Кутнар, Фридл, Шпорер, Флего,
Бобисут, Салваро, Шицар, Чујеш, Јамникар,
Валента, Албахари, Ангебрандт, Сафнер,
Лајош, Сонтаг, Вајс, Консуо, Лотоцки, Шоба,
Ђула, Варади, От, Компањијец, Порц, Шмит,
Пејросов, Блаха, Берош...
Данас већина ових породица више
нису житељи Чачка.
Слична је судбина и некадашњих
чачанских Јермена о чијем мирном животу
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и неосетном нестајању сведоче
углавном матрикуле, уверења,
молбе и друга ретка архивска документа. Уз сагледавање тадашње
економске и политичке ситуације у Србији могуће је претпоставити шта је ове вредне и честите
придошлице навело да ухљебље
потраже у срцу Шумадије, тако
далеко од своје домовине.
Својим постојањем и способношћу опстанка једино је
породица Лазаријан оставила
трајнији отисак у времену, које је
остале чачанске Јермене прекрило
потпуним заборавом.
Као и многи њихови сународници, деци су често давали
српска имена, посрбљивали своја
имена и презимена, али српско
„ић“ сачувало је јерменску душу.
Био је то очајнички покушај да
себе и своје породице спасу
затирањем трагова пред прогонитељима и да као „турски
поданици“ избегну интернацију.
О томе аутентично сведоче документа Арама Сукијасијана, зајечарског трговца, који извесно
време живи у Чачку код стрица
Артина Лазаријана. Како би
умакао турском ханџару, мења
идентитет у Арам „Лазаријан“,
а касније враћа своје старо презиме „Сукијасијан“.
Чачански Јермени пореклом
су углавном из Пакарича (Багарича), засеока већег села Кемах
у Западној Јерменији (данас на
територији Турске).

Часовничарска радња Луке Ћеловића (лево) (куће
у позадини су порушене, данас је ту Градски трг са
Домом културе)

Почетак Улице војводе Степе - хотел „Касина“ (лево)
и Пушељића кућа (десно), око 1930

Сарајевска улица (раније улица Ратка Митровића,
данас Улица војводе Степе), пре 1913.
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Међура�но лице Чачка
(1919-1941)
У периоду између Првог
и Другог светског рата, Улица
краља Милана у строгом центру града (данашња Улица
жупана Страцимира) представљала је најуже трговачко
језгро, али ондашњих радњи
и дућана одавно више нема.
Трговачка радња „Војислав Матовић и брат“
Имена власникâ и распоред
у Улици краља Милана бр. 4, око 1930.
локалâ, у правцу од данашњег
Градског трга до Храма Вазнесења Господњег, реконструисан је на основу аутентично
забележеног казивања старих
Чачана Миодрага Мија Радојичића (1923-2012) и Милована
Вуловића - Миша Краса (1931).
Десна с�рана: трговина
млечних производа (на углу)
– Милорад Ћерамилац (био је
Унутрашњост радње „Војислав Матовић и брат“
хром); кројачка радња Влади(Атеље „Коцић”, Чачак), око 1930.
мира Марића; трговачка радња
Ма�овић и бра� – браћа Војислав и Глишо Матовић; трговина
алкохолних пића – браћа Марковић; трговачка текстилна
радња „Мартаћ“; трговачка
текстилна радња – Александар
Савић; сајџијска радња „Цајка“;
апотека Радивоја Бата Пантовића; гвожђарска радња – ДраКњижара и воскарница браће Милоша и Милутина
гић Ајдачић; кројачка радња
Шљивића, 1932.
„Фини“ – Миломир Михајловић;
кафана „Пролеће“ – Дуле Милосављевић (по њему је Културно-уметничко
друштво добило име); трговачка радња кафом – Лазаријан (Јерменин);
продавница дувана – Радишић; Општинска кафана – издавана под закуп;
пекарска радња – Коларевић; трговина намештаја – Станиша Стошић;
колонијална радња „Соко“ (Аћимовића кућа) – Николић; хотел „Српски
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краљ“ – Војислав Војо Радовановић (отац глумца Миодрага
Радовановића Мргуда); трговачко-мануфактурна радња
„Цветић-Радојичић“ (Војин
Радојичић, отац Мија Радојичића); Гимназија.

Лева с�рана: обућарска
радња Душана Пауновића; књижара и воскарница Милоша и
Мануфактурна радња Милана И. Петровића
„Наредника“
Милутина, браће Шљивића;
текстилна радња „Лувр“; опанчарска радња Смиљанића;
мануфактурна радња Милана
Петровића „Наредника“; продавница шиваћих машина
„Сингер“; књижара Јарослава
Павловића; колонијална радња
Александра Јовановића; трговачка радња „Краљ чарапа“
Илије Вуловића (отац Милована
Обућарска радња „Селаковић“, пре 1941.
(Фото: Димитрије Коцић, пре 1941)
Вуловића); кафана „Никшић“;
трговинска радња Радомира Ивановића Веђоње (имао је густе обрве); ситничарска трговинска радња „Буцко“; пекарска радња „Дуњић“; посластичарница – Боро и Цвета Николић; браварска радња Милорада Кићановића;
Срески суд (некадашња Гимназија, данашња Општина); Основна школа
(данас средња Економска школа).

Између десне и леве стране, као круна Улице краља Милана доминира црква.
Ару� Ни�ос

Са одласком последњег турског становника, полако нестаје и дух оријенталне
паланке – турских ћепенака све је мање, замењују их здања Окружног начелства,
Реалке, хотел „Касина“, кафана „Пивара“, комплекс зграда за смештај српске војске...
Трговина и занати у Чачку добијају нов замах, а захваљујући породици Крен, град
почиње да се индустријализује. Пивара Фер�инан� Крен и син подиже 1885. први
парни млин у Чачку, само годину дана након што је у рад пуштена парна машина у
београдској фабрици „Бајлони“. Локомобила, произведена 1884. у Бечу, била је прва
парна машина у западној Србији.
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На збору грађана основана је Чачанска ш�е�ионица. Организатори збора
били су Илија Кривачић, Илија Илић и Владимир Антонијевић. Србија и Чачански округ марта свечано прослављају Цвети, успомену на 1815. годину. Решењем
Народне скупштине срез моравски у рудничком округу мења назив у срез љубићки.
Општина вароши Чачка објављује оглас у Ср�ским новинама да потребује лекара
целоку�но�а лекарс�ва.
Указ о мобилизацији кадра донет је 9. септембра. Чачани су у оквиру Шумадијске дивизије, мобилизација се врши у Крагујевцу, а X пука у Горњем Милановцу;
2/14. новембра Србија објављује рат Бугарској због насртаја на српску територију, а
5-7/17-19. новембра одиграва се Битка на Сливници, пораз српске војске, у којој војници
чачанског краја показују изванредно храбро држање.
Саграђен је хотел „Русија“. У време Српско-бугарског рата у Чачку ради Прва
женска �о�ружина.
Године 1886. Чачак је поново седиште епархије жичке. Основан је пододбор
Друштва Светог Саве у Чачку, са за�а�ком �а шири �росве�у и не�ује национално осећање
и врлине у ср�ском наро�у.245

Тих година, када се у учмалој српској паланци оријентални Балкан стидљиво сусреће са „Старом дамом“, у чачанску варош се 1885.
досељава јерменски трговац кафом Арут Нигос, доносећи са собом дах
и дух далеког Закавказја.

Башта кафане „Пивара“ („Код ловца“), око 1930.

Нова парна пивара и куваоница А. Д. „Крен
и Станковић“, око 1930.

Хотел „Касина“, око 1930.
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Арут Нигос (скраћени облик јерменског презимена Ни�осјан), туцач
кафе, пописан је у Чачку 1885/1886. �о�ине, што је прво до сада познато
спомињање Јермена у Чачку. Основано се може претпоставити да овај, као
и многи други Јермени, у потрази за бољим животом долази баш у Србију,
између осталог и због тога што је последњи одред турске војске напустио
Србију 1867, а на Берлинском конгресу 1878. Србија коначно стекла независност од Османске империје. Тиме млада српска држава добија снажан
подстрек за несметан привредни развитак.

О делатности Арута Нигоса сведочи оригинални документ који
се чува у фонду Међуопштинског историјског архива у Чачку: Пријавна
лис�а 246 Округа Чачанског, Општине Чачанске, у месту Чачак, датирана
са 3. мар�а 1886. �о�. у Чачку, а односи се на Принос о� ка�и�ала у ра�њи за
�уцање кафе, категорисаној као зана�лијска и ин�ус�ријска, у износу од
50 динара и порезом од 10 пара [?]. По��ис �ријавника [ћирилицом]- Ару�
Ни�ос, Јерменин.
На следећој страни, у рубрици Приме�ба, вертикално је исписано:
Извинио се. / Бр. 1936 [1906?] / 16. мар�а 1886. Ч. / Начелник, [потпис нечитак].

Судећи према датуму уписа у Пријавну лис�у, претпоставка је да је
Арут Нигос дошао у Чачак 1885, али није познато да ли је дошао сâм или
са породицом, где је становао, да ли је преминуо у Чачку или се одселио.
Марко Саркисовић

Наредне, 1887, у Чачку је одржана скупштина свештенства епархије жичке на
којој је основано У�ружење свеш�енс�ва е�архије жичке, прво удружење свештеника
у Србији. Удружење је имало и свој часопис Жича. У септембру су одржани избори за
народну скупштину. Чачански округ има 68.936 становника.
Према причи Симе Тројановића, половином јуна преко вароши Чачак прелетео
је метеорит, све�лим �ламеном омо�ан, �ако �а је и сву околину обасјао. Године 1888.
у Чачак по други пут долази Феликс Каниц.
Краљ Милан I Обреновић абдицира 1889. и уступа престо малолетном сину
Александру. Образовано је намесништво.
Ударени су темељи за градњу другог парног млина у Чачку. Основан је Зана�лијско-болеснички фон� за узајамно �ома�ање у болес�и и смр�и, на чијем је челу Веселин
Миликић. Чачак добија први парк, тзв. Манас�ирски на простору између данашњих
улица Бате Јанковића и Моравске.
Следеће године седиште епархије жичке и Духовног суда сели се из Чачка у
Краљево. Варош Чачак има 3.812 житеља.
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Пријавна лис�а Арута Нигоса (Чачак, 1885/1886), прва страна

Пријавна лис�а Арута Нигоса (Чачак, 1885/1886), друга страна
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Марко Саркисовић – извод из Књи�е умрлих за 1906. �о�ину

Тих година још један Јерменин постаје чачански житељ, али неколико
основних биографских података, забележених у Књизи умрлих, за сада су
једини писани траг о њему:

Марко Саркисовић (посрбљено јерменско презиме Сар�сјан, у српском
изговору Саркисјан), (Турска, 1846 [?] – Чачак, 8. новембар 1906), такође
туцач кафе, уписан је у Књи�у цркве ... храма ... за у�исивање умрлих о� 18..
�о 18.. �о�ине, за 1906. �о�ину:
На с�р. 212, под текућим бројем 125, по рубрикама: [Име, �резиме,
ра�ња и �ол умрло�] Марко Саркисовић, туцач кафе у Чачку, Јерменин правосл. вере мушког пола / [Мес�о ��е је умро] Чачанска окружна болница у
Чачку / [Го�ина, месец и �ан ка� је умро] Године 1906. 8. Новембра / [Време
ка� је умро �ању или ноћу, �ре или �осле �о�не, �ре или �осле �оноћи] дању
пре подне / [Го�ина, месец и �ан сахрањивања] Год. 1906. 9. Новембра / [И
у ком је �робљу мр�вац сахрањен] у чачанском / [Мес�о рођења] Турска /
у Азији / [Мес�о у ком је највише с�ановао] Чачак окр. болница / [Колико
је �о�ина у браку] Не зна се / [Колико је �о�ина живео] 60. година / [Брачно
с�ање] Не зна се / [О� какве је болес�и или којим начином умро] „Мана срца“
хронично запаљење плућне марамице “Exudat Pleurit. Deg. cordis” / [Име
и �резиме свеш�еника који је о�ело свршио] Велимир Јов. Белопавлић /
[ Је ли умрли своје �рехове ис�ове�ио и �ричес�ио се] Секциран. Није. Вера
православна народност Јерменин.
Ар�ин Николић

Године 1890. Законом о административној подели, Србија је подељена на
петнаест округа. Руднички и Чачански округ спојени су у један – Руднички, са
седиштем у Чачку.
Отворена је Женска занатска школа, за чији рад краљица Наталија поклања
две шиваће машине. Школа је постојала до 1948. Одржани су скупштински избори,
на којима су убедљиво победили радикали.
Српско геолошко друштво основано је 1891. У Чачку се оснива повереништво
крагујевачког Шумадијског Кола јахача Кнез Михаило. Српска књижевна задруга
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Артин Николић – извод из Књи�е умрлих за 1904. �о�ину

утемељена је 1892. Грађани Чачка упућују честитке Краљу Александру I на дан
прославе Обновљења Краљевине. Наредне, 1893. донет је први Генерални урбанистички план Чачка.
Потом, 1894. основан је први самостални еснаф металаца (ковачи и поткивачи) у Чачку. Одлуком министра народне привреде Симе Лозанића укидају се
панађури у Чачку.

Са надом да ће му ново окружење пружити бољу животну шансу, у
Чачку ће, као туцач кафе, пословати и Артин Николић (такође посрбљеног
презимена непознатог оригинала) (село Кемах, Велики Пакарич, Јерменија,
1854 [1855?] – Чачак, 7. јануар 1904).
Међутим, и његов живот може се сагледати само фрагментарно кроз
неколико штурих биографских података, уписаних у Књи�у цркве ... храма
... за у�исивање умрлих о� 18.. �о 18.. �о�ине. – за 1904. �о�ину:

На 180. с�рани, под текућим бројем 4. уписанo je по рубрикама: [Име,
�резиме, ра�ња и �ол умрло�] Артин Николић, туцач кафе из Чачка, мушки
пол / [Мес�о ��е је умро] Чачанска окр. болница Чачак / [Го�ина, месец и
�ан ка� је умро] Год. 1904. Седмог – 7. јануара [Време ка� је умро �ању или
ноћу, �ре или �осле �о�не, �ре или �осле �оноћи] ноћу по поноћи [Го�ина,
месец и �ан сахрањивања] Год. 1904. 8 јануара / [И у ком је �робљу мр�вац
сахрањен] у чачанском / [Мес�о рођења] Ћемах-село Велики Пакареч –
Мала Азија – Јерменска / [Мес�о у ком је највише с�ановао] чачанска окр.
болница Чачак / [Колико је �о�ина живео] 50 година / [Брачно с�ање] у
браку 25. г. [О� какве је болес�и или којим начином умро] од “Pneumonie”
– запаљења плућа / NB вере православне, народност Јерменин / [Име и
�резиме свеш�еника који је о�ело свршио] Вел. Јов. Белопавлић / [ Је ли
умрли своје �рехове ис�ове�ио и �ричес�ио се] није.

Упис Артина Николића у Књи�у умрлих пружа нешто више података,
али се ни о њему поуздано не зна када је дошао у Чачак. Будући да је био
ожењен, такође је нејасно да ли је дошао са супругом и да ли је имао деце,
као и на којој адреси је становао и држао радњу.
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Књи�а умрлих за 1904. �о�ину (Међуопштински историјски архив у Чачку)
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Са обзиром да су Арут Нигос, Марко Саркисовић и Артин Николић
приближних година старости и да су сва тројица били тамишчије, могуће
је да су заједно или у краћим временским размацима дошли у Чачак, можда
чак и ортачки држали трговинску радњу за продају кафе. Међутим, да би
се дошло до ширих и поузданијих података, неопходна су додатна истраживања фондова чачанског Историјског архива.
Такође се може претпоставити да су у периоду од доласка Артина
Лазаријана у Чачак (1898) до смрти Артина Николића (1904) и Марка Саркисовића (1906), сва три Јерменина истовремено живели у Чачку, а можда
још увек и Арут Нигос.

На жалост, после више од једног столећа након њихове смрти, гробове Артина Николића и Марка Саркисовића на старом Чачанском гробљу
затрло је време.
Поро�ица Лазаријан и Арам Сукијасијан

Према попису становништва, завршеном 1895, варош Чачак има 3.799 становника (мушких – 2.555, женских 1.544). Основано је Ловачко удружење у Чачку, као
и Чачанска трговачка омладина, чија је намера �а чува, �реноси �обре особине, не�ује
соли�арнос�, �о�учава ра�у и моралу међу �р�овцима.
У Београду је отворена, као прва у Србији, вајарска изложба вајара Ђорђа Јовановића, рођеног брата апотекара из Чачка Аристида. Прва филмска представа у Србији
одржана је такође у Београду 1896. за новинаре у једној приватној кући.
Велика поплава Западне Мораве наноси огромне материјалне штете и људске
жртве. У Чачку је основан кројачки еснаф. Феликс Каниц наводи да је у Чачку 814
домова са око 3.800 душа.
Године 1897. основано је Српско хемијско друштво, а у Ваљеву изграђена прва
хидроцентрала у Србији.
Основан је извознички еснаф, што указује на развитак и снажење спољне трговине у вароши. Књижар Исаило А. Петровић доноси први грамофон и два бицикла
у Чачак, а 1898. обавештава грађане Чачка да је отворио штампарију са две ручне
штампарске машине „Бостон“, која се налазила на Великој пијаци, данашњи Градски трг. Књижарски материјал набавља у више земаља Европе. Подигнута је зграда
Чачанске штедионице, почиње и зидање хотела Крен. Основан је еснаф столарски.
Донет је Закон о оснивању Државне архиве Краљевине Србије у Београду.
Хотел Крен, грађен између 1898. и 1899, свечано је отворен 1900. Наручилац је
био индустријалац Стеван Крен. Пројекат је израдио бечки архитекта Паул Бранг и
први је познати пример уплива сецесије у српску архитектуру.

По много чему значајне 1898. у чачанску варош која доживљава
привредни, политички и културни препород, досељава се Артин Лазаријан,
још један Јерменин који жели да Чачак буде његова стална адреса.
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Исаило А. Петровић (18651914), први чачански штампар, књижар и књиговезац

Оглас Краљевске српске државне повлашћене књижаре Исаила А.
Петровића у Чачку („Чачанска окружна самоу�рава“ год. 1, бр. 8,
9. март 1906, стр. 4)

Артин Лазаријан 247 (Кемах – Багарич, Јерменија, 1860 – Чачак, 5/18.
децембар 1928), рођен у Кемаху код Багарича,248 у једном од највећих погрома
Јермена губи готово целу породицу, те уточиште налази у малој србијанској
вароши која тек што је збацила османске стеге. На основу расположивих
извора није се могло поуздано закључити да ли је са супругом Артином
и сином Лазаром у Чачак дошла и Артинова супруга Злата249 Лазаријан.
У сачуваним документима не спомиње се њен боравак у Чачку, а име и
фотографија не налазе се ни на надгробном споменику Лазаријанових. У
документу Начелства округа чачанског из 1919. уписано је да домаћинство Артина Лазаријана броји 3 члана.250 Са обзиром да се Лазар оженио
Селвином Владиковић тек 1921, могуће је да је трећи члан, поред Артина и
Лазара, био Арам Сукијасијан, Артинов синовац који је у Чачак дошао 1913.
Касније сведочење Артиновог унука
Сава Лазаријана расветлило је ову недоумицу. Први светски рат спречио је његовог деду Артина и оца Лазара да у Србију

Хотел „Крен“ (подигнут 1900), пре 1914.
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Улица краља Александра

Родно место чачанских Јермена - село Неркин („Доњи“)
Багарич (Пакарић), заселак Кемах (Западна Јерменија,
данас у Турској)

доведу и супругу, односно мајку
Злату. Прву жену оца Лазара,
његовог малог сина и две очеве
сестре убили су Турци. Будући
да је известан број Јермена тада
избегао покољ, Савови деда и
отац трагали су по избегличким логорима за преживелим
члановима своје породице, али
безуспешно.251

Артин и Злата252 Лазаријан, вере ис�очно �равославне, имали су сина
Лазара (Пакарић, Јерменска,253 10. �ецембар1883 254 - Чачак, 1948), који је био
удовац – његова прва жена Хлазатна [?], којом се оженио 15. јануара 1899,
умрла је 18. септембра 1915. у Пакарићу.

Како сведоче документа, син Лазар (Лаза) долази у Чачак после оца
Артина, највероватније 1906, а исте године преминуо је Марко Саркисовић.
Те године почиње и царински рат између Србије и Аустро-Угарске. Оснивају се
синдикални пододбори кожарско-прерађивачких, абаџијских и опанчарских радника
Чачка. На представама Чича Илије Станојевића у Чачку, позориште је дупке пуно
најо�абраније чачанске �ублике све четири вечери. Почиње градња болнице са пет
зграда. Калдрмисана је Улица гробљанска (Обилићева) до ћуприје. Почиње и градња
железничке пруге Сталаћ-Крушевац-Чачак-Ужице.
Начелник рудничког округа Васа Драгићевић 1901. извештава Министарство
иностраних дела о жалосном стању Срба у Турској, те моли да се дејствује код владе
преузимањем потребних корака за заштиту Срба у Турској.
Према попису становништва, завршеном 1900, варош Чачак има 4.232 становника (мушких – 2.508, женских – 1.704).

Основан је Чачански кредитни завод, чија је делатност углавном била кредитирање грађана, трговаца и занатлија на основу меничног покрића.

Основани су синдикални пододбори грађевинских и рударских радника у Чачку.
У Чачку ради: 35 абаџија, 64 терзије, 39 пекара, 16 обућара, 10 лончара, девет
зидара, два тесара, четири бравара, три колара, седам бербера, три казанџије, два
лимара, два молера, четири пушкара, три пинтера, 11 сапунџија, шест бојаџија,
три воскара.

Артин у Чачку отвара бакалску и самос�алну �уцачку ра�њу у којој
је, као и већини јерменских трговаца, поред продаје бакалука, основна
делатност пржење и туцање кафе. Будући да се јерменски трговци често
опредељују за трговину кафом као главним артиклом, у пописима трговаца
и њихових делатности често су уписивани као �амишчије.
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Бакалница се првобитно налазила на данашњем Корзоу (улица Градско
шеталиште) у центру града, где је до Поштанске штедионице била апотека
Аристида Јовановића. Чачани су ову апотеку звали „Код гуслара“, јер је у
њеном излогу била изложена позната скулптура „Гуслар“, рад чувеног
српског вајара Ђорђа Јовановића (1861-1953), рођеног Аристидовог брата.
До апотеке, у Улици краља Александра бр. 11, налазила се радња
Артина Лазаријана за туцање кафе и продају колонијалне робе за коју
плаћа закуп, а ту и станује са породицом.

Године 1913, избегавши стравичне покоље, у Чачак као избеглица
из Јерменије – Турске, долази и Арам Сукијасијан. Живео је код свог
стрица Артина Лазаријана, а када је Аустро-Угарска окупирала Чачак
1915, мења презиме у „Лазаријан“ који је био српски поданик, да би се
као турски поданик спасао интернације. По престанку рата одлази у
Јагодину, где је вратио своје право презиме „Сукијасијан“. О томе сведочи
његова рукописна молба од 22. маја 1933. која се чува у Међуопштинском
историјском архиву у Чачку.
Лазар Лазаријан венчава се други пут 4. фебруара 1921. у Београду
са Селвином (�оне��е Сервина) Вла�иковић,255 девојком из Шапца (рођена 25.
�ецембра 1895. у Кемаху, Јерменија), 256 од оца Тихомира и мајке Катарине.
Кум је био Саво Сукијасовић, трговац из Зајечара, а стари сват Агоп Баронијан 257 из Ваљева.
Лазар и Селвина имали су шес
торо деце, све рођене у Чачку: близанце
Слобо�ана и Слобо�анку (рођени 5.
се��ембра 1922), сина Сава (треће
дете, рођен 13/28. јуна 1925, кум Аврам
Сукијасовић, тровац из Зајечара 258),
сина Тихомира Тика (четврто дете,
рођен 29. маја 1927, с�рељан у Ваљеву
1945; 259 кум Саво Сукијасовић, трговац из Зајечара), ћерку Зла�у (пето
дете, рођена 25. а�рила 1931, кум Саво
Сукијасовић; умрла 13. јануара 1937) 260
и сина Ар�ина (шесто дете, рођен 9.
а�рила 1940, �реминуо 4. мар�а 2011.
у Кана�и).261
Будући да су били вла�ања
�обро�, Артин и Лазар постају �риро Лазаријани – снаха Селвина (рођена Владиковић),
ђени �о�аници Краљевине Срба, Хрва�а син Лазар и отац Артин (седи) (Фото-атеље Тома
Зупана, Чачак), почетак двадесетих година XX века
и Словенаца, што им омогућава да
(фотодокументација Сава Лазаријана)
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активно учествују и у политичком животу града. Њихова имена уписана су
у Књи�у за у�исивање �ласача за избор часника и о�борника о�ш�ине чачанске
на �ан 15. ав�ус�а 1926. �о�ине.262
У то време Србија доживљава драматичне тренутке, али и периоде
мира и просперитета:

Године 1903. извршен је Мајски преврат; убијени су краљ Александар и
краљица Драга Обреновић, а Народна скупштина прогласила је за краља Србије Петра
I Карађорђевића, крунисаног 1904.
Тих деценија хронологија Чачка све је богатија догађајима у свим сферама јавног и приватног живота: завршена је градња зграде чачанске Основне школе, данас
средње Економске школе; 1905. Краљ Петар I са престолонаследником Ђорђем стиже
у Чачак – у варош су ушли преко новог железничког моста на Морави.
Варош Чачак има 5.064 становника. Пореских глава било је 757.
Основани су синдикални пододбори кожарско-прерађивачких, као и абаџијских
и опанчарских радника Чачка.
Године 1908. у хотелу Драгутина Лазовића путујући биоскоп Франца Прохаске
приказује прву биоскопску представу у Чачку – неми филм Хрис�ово рас�еће. Филмови
су приказивани у хотелу Лазовић све до 1918.
Основан је синдикални пододбор берберских радника Чачка.
По објављивању прогласа аустро-угарског цара Франца Јозефа о анексији
Босне и Херцеговине, Чачани излазе на улице са заставама, одржавши велики
народни збор на коме је уложен протест против анексије.

Породица Лазаријан (са лева на десно): мајка Селвина, Селвинин рођени брат Смбат Владиковић
(стоји), близанци Слободан и Слободанка, Саво, Тихомир и отац Лазар (Чачак, око 1930)
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Око чачанске цркве урађен је
тротоар од камена и плоча.
Основан је синдикални пододбор кројачких радника у Чачку,
касније и млинарско-пекарских,
кројачких, месарских и других.
Године 1910. усвојен је Закон
о радњама, којим је регулисан положај радника. Варош Чачак има 5.671
становника, Чачански округ 138.911.
Чачанска болница добија први рендген апарат, који је из Берлина донео
др Венцеслав Стејскал.
Све више се граде железничке
пруге које повезују Чачак са другим
местима у Србији.

Свечани дочек првог путничког воза у Чачку,
20. март 1911.

Двадесетих година Артин
Лазаријан прелази у Улицу
краља Милана бр. 32 (стари
Улица краља Александра за време аустро-угарске
број), где Лазар Лазаријан 1928.
окупације, око 1917.
(исте године када му умире
отац Артин) купује локал (дућан) поред некадашње кафане, 'старог'
„Пролећа“, од синова Милеве Ристић:263

Никола Терзић, први таксиста у Чачку, око 1930.
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„Више ‘Општинске кафане’ била је трговинска радња Сретена Гавриловића,
потом опанчарске радњице Мијаила Стамболића и Радивоја Јекића. На том простору је, касније, сазидао апотеку Радивоје Пантовић, а до ње радњу Јерменин,
Артин Лазаријан са сином, познати као трговци кафом. Испред радње висила је
рекламна табла бркатог човека са чалмом који из шољице срче кафу. Због тога се
говорило – ‘кафа код Турчина’“.264

Радња се налазила у приземљу зграде између некадашње кафане,
такозваног ‘старог’ „Пролећа“ и Аћимовића куће.265 У свом асортиману
нуди углавном стране производе, тзв. колонијални ес�а�: шећер, кафу,
пиринач, зејтин, со, јужно воће (поморанџе, лимун...). Породица станује на
спрату са карактеристичним доксатом, вероватно дозиданом 1931, јер је
изнад прозора великим ћириличним словима било уклесано ЛАЗАРИЈАН, а
поред имена породице и година, 1931. Изнад улазних врата радње такође је,
највероватније после Другог светског рата, великим ћириличним словима
било исписано ЛАЗАРИЈАН Про�авница Бр. 18. Десно од локала налазили су
се кафана и млечни ресторан „Пролеће“, а са леве стране Аћимовића кућа
која постоји и данас, више пута променивши намену.
Док је породица Лазаријан живела у Чачку, Србију и околне земље
потресају судбоносни политички догађаји:
У Сарајеву 1914. извршен је атентат на аустро-угарског престолонаследника
Франца Фердинанда и његову супругу Софију – увод у Први светски рат. У Србији

Трговачка радња породице Лазаријан (у приземљу) и стан (са доксатом),
после Другог светског рата
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је проглашена општа мобилизација.
Одиграле су се Церска и Колубарска
битка, као и битка на Крстацу (Драгачево) којом је спречен продор Аустријанаца ка Чачку. Чачак 1915. постаје
краткотрајно уточиште овлашћене
дипломатије, која је на српском двору
била неутрална. Аустријска окупа
циона власт заузима Чачак.
Према аустријском попису, у
чачанском крају живи 114.783 становника (мушкараца 49.130, жена 65.653).
Октобра 1918. Аустријанци у
зору напуштају Чачак, и при повлачењу
руше мост. Успостављена је српска
државна власт у Чачку. Први аутомобил у Чачак је довезао Никола Терзић,
возач при енглеској војсци.
Разарања и људске жртве које је
донео Велики рат успорили су развитак чачанске привреде. Касније, Чачак
постаје главно средиште размене
пољопривредних артикала западне
Војвода Степа Степановић (1856-1929)
Србије и један од најстабилнијих
извозних центара. Око саме пијаце
отваране су многобројне трговачке,
занатлијске и угоститељске радње,
финансијска удружења.
Проширењем државе, Чачак се
нашао у унутрашњости нове заједнице
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(СХС). Извозна трговина током двадесетих година игра у Чачку знатно већу
улогу него увозна, тако да је општи
економски биланс апсолутно позитиКућа војводе Степе у Чачку
ван, доприносећи будућем напретку.
(на почетку Улице војводе Степе)
Међутим, „занатство Чачка и
околине било је релативно ситно. Тридесетих година стари занати почињу да
изумиру, а избијањем велике економске кризе отишли су у стечај многи трговци
и занатлије. Трговци су сачињавали основно језгро свих локалних банака, као
оснивачи и штедише са највећим улогом.“
Године 1919. војвода Степа Степановић постаје становник Чачка, у коме тада
живи 4.897 становника.
Увођењем електричне енергије 1921. Акционарско друштво Јелица обезбеђује
граду осветљење, а индустрији погонску силу.
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Мења се и структура занимања у граду, као и број становника – према попису
из 1921, чачанска општина има 9.121, а Чачак 5.093 становника: православних
4.999, римокатолика 61, један грко-католик, четири евангелиста, 17 муслимана,
11 израелићана; Срба 4.989, осам Словенаца, Чехословака 11, један Пољак, Руса 16,
четири Мађара, Немаца 21, пет Румуна, Италијана 13, два Француза, један Енглез,
осталих 22.
Према једном прегледу градске привреде из 1928/29, Чачак је имао 8.000
становника, 6 банака, 200 занатских радионица, 5 индустријских предузећа и 105
трговачких радњи.

Артин Лазаријан преминуо је 1928. у шездесет деветој години,
те је уписан у Књигу цркве чачанске I �ар.[охије] храма Св. Вазнесења за
уписивање умрлих у 1928 години:266

На с�рани 19, под [1.] �екућим бројем 46, уписано је по рубрикама:
[2. Име и �резиме / Занимање (ко� �еце: име, �резиме, занимање ро�и�еља),
�о�ине с�арос�и, брачно с�ање, вера и �ол умрло�] Артин Лазаријан трговац из / Чачка, удов, стар 68 год. Јерменин / вере православне / мушки
пол; [3. Мес�о ��е је умро] Чачак; [4. Го�ина, месец, �ан и време смр�и]
1928 / децембра / 5-18 / пре подне; [5. Го�ина, месец и �ан сахране] 1928
/ децембра / 6-19; [6. У коме је �робљу сахрањен] у чачанском ; [7. Мес�о
рођења умрло�] Јерменска; [8. Г�е је највише с�ановао] Чачак; [9. О� какве
је болес�и или каквим начином умро] Срчана мана; [10. Име и �резиме
свеш�еника који је о�ело извршио] прота / Сретен Ј. Михаиловић; [11. Да
ли је умрли �рехе ис�ове�ио и �ричес�ио се] јесте; [12. Примедба -].

У духу вишевековне српске традиције доброчинства, Артин Лазаријан
и његова супруга Злата, са другим виђенијим Чачанима уписани су као
У�емељачи Црвеног крста у Чачку на мермерној плочи која и данас стоји
у просторијама Црвеног крста.

У фонду Међуопштинског историјског архива у Чачку чува се плакат Чачанског трговачког удружења, још један доказ хуманости Артина
Лазаријана чије се име налази међу бројним угледним личностима Чачка:

Чачанско трговачко удружење и омладина одржали су 27. октобра 1945.
године „Свечан помен својим умрлим и у рату погинулим: почасним члановима,
великим добротворима, добротворима и утемељачима, у четвртак 27. ов м-ца у 10
часова пре подне у чачанској цркви и то: […] Великим �обро�ворима: […] Ар�ину
Лазаријану […]. Умољавају се породице умрлих и погинулих чланова као и чланови

Артин Лазаријан – извод из Књи�е умрлих за 1928. �о�ину
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Свечан �омен умрлим и у ра�у �о�инулим чачанским
�р�овцима, одржан 27. октобрa 1945. у чачанској
цркви (међу Великим �обро�ворима уписан је и
Артин Лазаријан)

Артин и Злата Лазаријан међу У�емељачима
Црвено� крс�а у Чачку

Удружења, да поменутог дана изволе присуствовати овом помену. Управа Чачанског
Трг. Удружења и Омладине / септембра 1945. год. Чачак“.267

У складу са добрим пословним обичајем да „ко оглашује, тај напредује“, Лазар Лазаријан своју радњу повремено оглашава на страницама
„Чачанског гласа“:
Моја �обро сор�ирана РАДЊА снаб�евена с о�личном колонијалном робом. /
Рас�олажем увек са фришком �рженом кафом. / Са�а сам увео елек�ричну машину
за млевење кафе �ако �а сваки
�о�рошач може �рисус�вова�и
�ри млевењу кафе, о� фр�аља �а
навише. – Цене умерене. / Ул. Краља
Милана бр. 32. / С �ош�овањем,
Лазар А. Лазаријан �р�. Чачак.268

У годинама пре и за време
Другог светског рата Слободан, Слободанка, Саво и Тихомир Лазаријан269 били су ђаци

Гимназија у Чачку, подигнута 1837.
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чачанске Гимназије. У Извеш�ају Државне реалне �имназије у Чачку за
школску �о�ину 1933-1934., у класификацији ученика, у I/1 разред уписана
је Лазаријан Слободанка, док је Лазаријан Слободан ученик I/4 разреда.
Наредне школске 1934-1935, Слободанка из II/1 разреда прелази
у старији разред, а Слободан из II/4 прелази у старији разред (Извеш�ај
Државне реалне �имназије у Чачку за школску �о�ину 1934-1935).

Следеће школске 19351936, Слободанка из III разреда
I одељење прелази у старији
разред, а Слободан, ученик III
разреда 3 одељење, полаже
поправни испит из физике
и математике (Извеш�ај
Државне реалне �имназије
у Чачку за школску �о�ину
1935-1936).

Оглас радње Лазара А. Лазаријана
(„Чачански �лас“, 31. јул 1932)

Оглас радње Лазара А. Лазаријана
(„Чачански �лас“, 21. август 1932)

Оглас радње Лазара А. Лазаријана
(„Чачански �лас“, 16. април 1933)
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У Извеш�ају Државне
реалне �имназије у Чачку за
школску 1939-40. �о�ину, у
Школском летопису од 28.
јуна 1939. до 28. јуна 1940, за
испите у месецу августу 1939.
забележено је да су поправне
испите положили – Лазаријан
Тихомир I разред 4 одељење;
Лазаријан Слободан V разред
2 одељење; Лазаријан Слободанка VI разред 1 одељење.
Међутим, следеће године,
Лазаријан Л. Тихомир, ученик
II разреда 4 одељење понавља
разред, а Лазаријан Л. Саво
свршио је IV разред 3 одељење.
Лазаријан Л. Слободан завршава VI разред 2 одељење и
прелази у старији разред, а
Лазаријан Л. Слободанка завршава VII разред 1 одељење
и прелази у старији разред.

Међу ученицима пуштеним на полагање нижег течајног испита, испит
је положио Лазаријан Л. Саво.270
Слободанка је матурирала школске 1940/41. године, Слободан 1941/42,
а Саво (уписиван и као Лазаревић) 1943/44.271

Економска криза у Југославији достиже врхунац 1933; исте године донет је
нови закон о ошштинама по коме је Чачак ушао у ред градова (вароши).
Римока�оличка црквена о�ћина у Чачку служила је 1934. Свету мису за грађане
римокатоличке вероисповести у Гимназији.
Међународни одбор за избеглице под патронатом Ли�е наро�а обратио се
општини чачанској ради подизања руског насеља у граду Чачку. Општина је требало
да уступи земљиште на Авлаџиници, а цео пројекат насеља (типских кућа) урадио је
инжењер Сергије В. Попов из Чачка.
Исте године свечано је откривена и освећена С�омен-кос�урница �о�инулим
ра�ницима 1912—1918 на �робљу у Чачку, позната и као С�оменик ра�ницима че�ири
вере. Ова јединствена заједничка гробница 918 српских и непријатељских војника
изгинулих за време Балканских и Првог светског рата на подручју Чачка подигнута
је 23. септембра 1934. у организацији чачанске женске секције ФИДАК-а.272 На спомен-костурници, уклесани су симболи четири верске заједнице: на источној страни
православни крст, на западној католички, на северној јеврејска шестокрака, а на јужној
исламски полумесец. Представља јединствен пример поштовања према ратницима
свих нација и религија, и у рату и у миру, и налази се под заштитом државе.

Чланице Женске �о�ружине ФИДАК-а у Чачку, 1931.
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Пренос у костурницу последњих посмртних
остатака изгинулих ратника

Пројектант споменика био је Исидор Јањић, инжењер из Чачка, а извођач
радова чачански каменорезац Оскар Бербеља. Откривање споменика извршио је
краљев изасланик Оскар Часка, уз присуство
представника земаља из којих су потицали
страдали војници.
Октобра 1934. у Марсеју је извршен
атентат на краља Александра I Карађорђевића; државна жалост трајала је шест месеци.
Године 1937. одржане су противконкордатске демонстрације у Чачку. Чачак
је свечано прославио стогодишњицу рада
Гимназије.

Према извештају градских власти,
у Чачку је 1938. живело 55 чланова руске
колоније, који су се доселили од 1921. до
августа 1937.
Према решењу министра саобраћаја
1939. утврђена је и одобрена траса нормалне
пруге Чачак-Бања Лука, од Чачка до Каленића. На Видовдан је свечано прослављена
550-годишњица Косовске битке испред
Соколског дома, одакле су грађани кренули
у цркву на парастос.
Наредне, 1940. прослављена је
125-годишњица Би�ке на Љубићу и Чачку.

Почела је градња водовода који је
завршен 1953.

Судбоносне 1941. Југославија је
безусловно капитулирала након Априлског
рата. У априлу немачке јединице улазе у
Чачак. Други светски рат уништио је Краљевину Југославију; мењају се социјална и
друштвена структура нове државе. Након
рата, 1945. према попису град Чачак има
12.202 становника.

Освештавање Споменика четири вере на
Чачанском гробљу, 1934.

Саво Лазаријан студирао је економију у Београду и добар је познавалац јерменске историје. Године
1950. са мајком Селвином и браћом
Слободаном и Артином заувек одлази
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Петар Раносовић Ранос (1856-1918), Бој на Љубићу - Танаско Рајић брани топ од Турака, рад из 1896.

у Канаду, али се и после многих година са носталгијом сећа свог некадашњег живота у Србији:

„[...] Ја не знам кад је мој деда дошао у Чачак. Знам да је из Турске дошао на Балкан, ишао до Беча и Трста и Сарајева и одлучио да живи у Чачку. После је довео свога
сина, мога оца Лазара. Ресто од породице је остао у Турској – село или варош звала
се Кемах. Они су сви нестали за време покоља, баба, татина прва жена и малолетни
син и две сестре. Ја имам слику од њих.
Историја Лазаријанове породице је следећа.
1922. године родили су се близанци – Слободан и Слободанка. Онда сам ја
дошао 1925. године. После мене долази Тихомир, затим сестра Злата и најзад брат
Артин (мој рођени брат).
Слободанка се удала за Бранка Шутиловића и живели су у Котору. Син Жарко
живи у Котору, а ћерка Злата у Будви. Жарко је лекар, а Злата (Краповић) је чувени
архитект и има два сина. Слободанка је сахрањена на которском гробљу.
Мајка Селвина је са три сина напустила земљу 1950. и после годину дана по
логорима у Трсту и Bremerhaven – стриц Бранка Шутиловића који је живео у Ванкуверу, довео нас је овде.
Слободан је оженио Македонку Phillips и имали су ћерку Sally (Селвина). Он је
променио име на Лазаревић. Умро је у Торонту.
Моја мајка је умрла у Ванкуверу. Артин се оженио са Енглескињом и имају сина
Лазара и ћерку Оливију. Као што знате Артин је умро 2011. и сахрањен у Ванкуверу.
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Ја сам оженио Сирануш (Јерменка). Њена мајка је из породице Курдијан из
Београда и била удата и живела у Букурешту (Румунија).
Ја имам две ћерке Алис и Madlene. Они су ишли на универзитет овде и раде са
мном. Madlene се удала и има ћерку Mayri стару једну и по годину.
Тихомирова смрт је велики проблем за мене. Какав је био разлог да су га убили?
Сада мало о Матовићима. Имали су две радње у Чачку. Један син је био у истом
разреду са мном [...].
Ја имам књигу (малу) 'Murder of Nation' штампана 1915. године у Енглеској
земљи, од енглеских писаца и описује прву годину покоља. За сада оволико, јавите
ми ако имате још нека питања.
Све најбоље и хвала за ваше интересовање.
Саво Лазаријан“ 273

Из детињства у Чачку памти и друге занимљиве детаље – кућу војводе
Степе Степановића у Сарајевској улици (данас Улица војводе Степе), у чијем
се дворишту налазио артески бунар са изванредном пијаћом водом, коју
би сваке седмице захватао и носио својој породици. 274
Саво Лазаријан не говори јерменски језик, али га разуме. Његови
родитељи говорили су јерменски, мада не увек, будући да су радња и
породични стан били у истом здању, и да је са њима у кући живело и двоје
Срба – човек који је помагао оцу у радњи и жена која је помагала мајци
око кућних послова. Лазар и Селвина планирали су да своју децу пошаљу
у Јерменски колеџ (Collegio Armeno) у Венецији, али је Други светски рат
онемогућио остварење ове жеље.
Национализацијом из 1946, која се наставила на већ увелико спровођену ратну и поратну конфискацију, дошло је до подржављења покретне
и непокретне имовине, тако да након тога ниједно предузеће које је било
од значаја за државу и њену привреду, није остало у приватним рукама.
Преостала приватна предузећа мањег, локалног значаја подржављена
су такође непосредно после тога, 1948. донетом изменом Закона о национализацији, чиме је окончана национализација у
привреди. Исте године почиње формирање индустријских предузећа.
Први талас национализације не мимоилази ни
радњу Лазаријанових која у државне руке прелази
1948. Исте године умире Лазар Лазаријан.
У годинама после Другог светског рата центар
старог Чачка готово у потпуности је порушен, а са њим
и породично здање Лазаријанових, као успомена на
послове и дане ове вредне, патријархалне и честите
Саво Лазаријан,
Канада, април 2014.
породице. Тиме је избрисана последња јерменска
185
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Факсимил писма Сава Лазаријана Маријани Матовић (6. јул 2014)
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адреса у Чачку, али стари Чачани још увек се сећају радње Лазаријанових
из које се ширио пријатан мирис фришке пржене кафе.
Љубомир Радивојевић Шаја (1932), пензионисани професор математике у чачанској Гимназији, у причи Прва фуруна са топлином се сећа свога
зета, пекара Милана Смиљанића и радње Лазаријанових:

„[...] Печени хлеб је имао посебно омамљив мирис који се из радионице ширио
у радњу, а потом на трг, где се мешао са мирисом Клефишове саламе и Лазаријанове
кафе. Такав мирис је, барем привидно, могао да засити гладне пролазнике [...]“

Миодраг Мијо Радојичић, некадашњи професор српског језика и
књижевности у чачанској Гимназији, такође евоцира емотивно сећање
на породицу Лазаријан:

„Мој отац, Војин Радојичић из Чачка, био је трговац, имао је мануфактурну
радњу у Улици краља Милана (строги центар), тачно преко пута радње Лазаријана.
Лазаријан [Лазар – прим. М. М.] је био, такође, трговац деликатесном робом.
Основни артикал у радњи била је кафа. Имао је више врста најквалитетније кафе и
електрични апарат за млевење кафе (то нико у Чачку није имао). Када се кафа пржи или
меље, онда се опојни мирис кафе шири и ван дућана. А у радњи – дућану мирис кафе
меша се са мирисом лимуна, поморанџи, банана, што у човеку буди изванредан осећај.
Своје муштерије поштовао је на леп, њему својствен начин. Човек се пријатно
осећао у тој радњи – беспрекорно чиста, знао се сваки ред.
У граду Лазаријан је као честит, радан човек, веома поштован. Много је радио,
скоро без предаха, јер он је сам зарађивао за своју бројну породицу. Нарочито је посветио велику пажњу васпитању деце. А они – Слободан, Слободанка, Саво, Тико, као деца
знали су да поштују и да цене пожртвовање свога оца. Они су ту љубав према њему
најлепше изражавали својим успехом у школи, понашањем у граду, на улици... Није
претерано рећи да су они, деца, кроз цео свој век на најлепши начин потврђивали
љубав према родитељима и породици“.

Према подацима такође добијеним од Мија Радојичића, касније потвр
ђеним, Слободан је био лекар, Слободанка фармацеут, док Саво Лазаријан
одлази у Канаду, где постаје индустријалац са великим грађевинским
предузећем. Тихомир Тико умро је под неразјашњеним околностима, претпостављало се да је стрељан 1945, што ће се касније испоставити као тачно.
Слободанка је по професији била фармацеут, удата за Црногорца, лекара
Бранка Шутиловића; живели су у Котору. Син Жарко је лекар, такође живи у
Котору, а кћи Злата (удата Краповић) познати је архитекта, живи у Будви.275
Стари Чачанин Слободан Ковачевић Батушка (1940), школски друг
Артина Лазаријана (унука), такође се са осмехом сећа свог друга Артина
и његове породице:
„Лазаријани су славили Светог Николу... Некада је име Артина Лазаријана [деде
– прим. М. М.], као добротвора и дародавца, писало на спомен-табли код Црвеног крста
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(он је седми или осми по реду) [...] Артин (млађи) био је тамнопут, дежмекаст, мало
се теже кретао због дебљине [...] Врло послушно дете [...] Ја сам му био најбољи друг
[...] Артинова мајка била је мршава жена, увек у тамној одећи [...] Живели су у кући са
доксатом, јединој са доксатима у Чачку, у чијем је приземљу била трговина (лимун...).
Имали су огромни пржионик и бубњеве за пржење кафе – јако високо, смештено у
супротној, уличној страни Богићевићеве улице [...] Артинови брат и сестра, Слободан
и Слободанка, били су јако лепи људи, црни, беле пути [...]“ 276

Душан Даријевић (1964), чачански новинар и културни посленик,
сећа се породичних прича о Лазаријанима:

„Мој деда, предратни чачански трговац Љубомир Љубо Даријевић (становао
у улици Железничкој бр. 16), познавао је Лазаријана, велетрговца кафом, код кога је
мој отац Александар учио занат. Већ првог дана, Лазаријан је оставио мог оца да се
сам сналази у радњи и пржи кафу, пазећи да не прегори. Као млад шегрт спавао је на
тавану радње, која се налазила поред некадашње књижаре ‘Раде Азањац’ у Аћимовића
кући. Преко пута радње био је хотел ‘Српски краљ’, данашњи КУД ‘Абрашевић’. Сви
отменији хотели и локали, као, на пример, кафана ‘Цар Лазар’, набављали су кафу од
Лазаријана. Тада је у кафу, приликом млевења, обавезно додаван нау�, налик леблебијама, како би кафа имала бољу пену.“ 277

Када су три брата Лазаријан са мајком Селвином напустили земљу,
годину дана задржавају се у Италији, а потом одлазе у Канаду:

„'Јермени су тада, као национална мањина, могли да иду у Америку, па је тетка
Селвина, после течове смрти и губитка имовине, са синовима кренула на далек
пут. Исељеницима је прва база била Италија, даље су могли само они који су имали
гарантно писмо. Лазаријане је срећа послужила и стигли су тамо где су намерили.
Тетка је живела 102 године, умрла је и сахрањена у Канади. Последњи пут сам је
видела 1976. или 1977. године, када је долазила у Србију да посети родбину. Још увек
је била држећа', казује Олга [Степановић], кћерка Селвинине млађе сестре Драгице
и ваљевског трговца Агопа Баронијана.278
Савова и Драгичина мајка, Селвина Лазаријан и Драгица Баронијан су рођене
сестре, кћерке Дикрана 279 Вартабедијана, који је по доласку у Србију узео име Тихомир
Владиковић.280 Деда је из постојбине кренуо пре погрома, у потрази за бољим животом.
Он и баба, чије је јерменско име било Гадар,281 а српско Катарина, тада су имали само
Селвину, коју су оставили у Јерменији, јер се прадеда плашио да му се син, уколико
поведе дете, никада неће вратити. Деди се у Србији свидело, вратио се по девојчицу и
трајно настанио у Шапцу. Владиковићи су се бавили трговином и у новом боравишту
добили још једанаесторо деце, од којих је већина подлегла дечјим болестима. У животу
су остали Селвина, моја мајка и четворица синова који су завршили високе школе.
Селвина се удала за чачанског трговца Лазара Лазаријана, моја мајка за ваљевског
трговца Агопа Баронијана, који је у Србију стигао пре Првог светског рата, са млађим
братом Вартаном. Њих двојица су у Ваљеву отворили трговинску радњу, али се стриц
касније преселио у Београд и имао радњу преко пута Бајлонијеве пијаце – испричала
нам је Олга, најмлађа од четири кћерке Агопа и Драгице Баронијан.“ 282
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Саво Лазаријан стигао је у Ванкувер (Канада) 1951, где се запошљава
као рачуновођа у локалној компанији за производњу грађевинских скела.
Стекавши искуство у области грађевинарства, напушта ово радно место
и са супругом Сирануш (Букурешт, 16. јул 1929; кћи Шарама и Ексан
Калустјан), која се након удаје за Сава досељава у Ванкувер, 26. августа
1974. године покреће сопствени породични посао – оснива фирму Canada
Scaffold Supply Co. Ltd. У почетку се бави продајом и изнајмљивањем скела
увезених из Италије и Немачке. Током наредних неколико година започиње
производњу сопствених скела
и других грађевинских производа (покретних бина, трибина,
конектора, челичних конструкција) које продаје, изнајмљује и
поставља на захтев клијената.
Истовремено развија и линију
конектора за дрвене и бетонске
конструкције – CSS конекторе.
У фирми је радио и најмлађи
брат Артин.
После 30 година, Scaffold
Supply од пет запослених на
једној локацији израста у компанију са преко 80 запослених
на три локације (Mitchell Island,
Richmond, British Columbia), проширивши се и на острва Келоуна
и Ванкувер. Фирмом управљају
Савове две ћерке – Алис Лазаријан (механички инжењер) и
Мадлен Лазаријан (цивилни
инжењер), настављајући четрдесетогодишњу традицију обезбеђивања врхунске услуге и
високог квалитета производа.
Захваљујући безбедности, квалитету и задовољним клијентима, компанија Canada Scaffold
је током година стекла завидну
репутацију, поставши највећи
произвођач скела у Британској
Колумбији. Сваке године, од

Саво (Сем) Лазаријан – Canada Scaffold, Vancouver, 1974.

Успешна породица Лазаријан (са лева на десно):
кћи Алис, супруга Сирануш, кћи Мадлен и Саво
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1999. Scaffold Supply, према избору клијената, добија медаљу Consumer Choice
Award Vancouver као најбоља компанија за производњу скела, a награђена
је и ове, 2017. Такође, од 2000. награђује се сребрним и златним медаљама
за спонзорство Lights of Hope, које додељује St. Paul’s Foundation.
Саво је у Канади подигао јерменску цркву где су обе његове ћерке, које
говоре и читају јерменски језик, похађале недељну школу. Савова супруга
Сирануш волела је да иде у цркву, а захваљујући лепом гласу, била је члан
црквеног хора и предавач.

Црква Светог Григорија Просветитеља у Ричмонду

Планински ланац Ге�ам

Поводом двогодишњице
смрти Савовог брата Артина
Лазаријана (9. април 1940 – 4.
мај 2011), Саво и Сирануш Лазаријан са породицом одржали су
17. марта 2013. у Јерменској апостолској цркви Светог Григора
Просветитеља (Ричмонд, Британска Колумбија) помен деди
Артину, родитељима Лазару
и Селвини, браћи Слободану,
Тихомиру и Артину, сестрама
Слободанки и Злати, као и
рођацима, жртвама геноцида
– баби, њеном сину и двема
кћерима.
Сирануш Лазаријан преминула је 18. јуна 2016. у Ванкуверу, а посмртна церемонија
одржана је 25. јуна такође у
Јерменској апостолској цркви
Светог Григора Просветитеља
у Ричмонду.

Црква Успења Пресвете Богородице у Чачку

Духовно завештање Сава и Тихомира Лазаријана
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И после више деценија,
Саво Лазаријан остао је везан
за Србију – редовни је спонзор годишње манифестације
Ср�ски �ани (Serbian Days)
у организацији Српске православне цркве Свети Архангел
Михаило у Ванкуверу.

За обнову Храма Преподобне Мати
Параскеве у селу Сјеничак на Кордуну (Хрватска)283 донирао је 3.000 долара.
Није заборавио ни град у коме је рођен – у
своје лично и у име покојног брата Тихомира дао
је прилог за изградњу цркве Успења Пресвете
Драгиша Лазовић и Саво ЛазаБогородице у Чачку (у близини Основне школе
ријан приликом сусрета у Чачку
„Ратко Митровић“) чија је изградња започета
1991. Њихова имена, уклесана у мермерној плочи цркве заједно са именима
осталих приложника, остају као вечни траг духовног завештања породице
Лазаријан. Тиме је једини живи директан потомак Лазара и Селвине свој
живот нераскидивим нитима заувек везао за родни Чачак.
Највише сачуваних докумената, као и сећања старијих Чачана, везано
је управо за породицу Лазаријан која је у Чачку најдуже живела, али где
данас нема више никога од њихових потомака.
Савов школски друг Драгиша Лазовић и после многих година живо
се сећа њихових младалачких дружења:

„Занатлије су у то време били господа, а Чачак космополитски град. Осим Срба,
у њему су живели Јевреји, Муслимани, Аустријанци, Чеси, Италијани... Нико никоме
није сметао, дружили смо се, делили и добро и зло – каже, покушавајући да прикрије
емоције, Драгиша Лазовић, ветеринар у пензији, који је, дружећи се са Лазаревим
сином Савом, често залазио у његов дом [...]
Када је последњи пут посетио Србију, Саво Лазаријан је навратио и у Чачак.
- Испред куће се паркирао ауто и из њега изашао непознат човек. Интересује
се станују ли овде Лазовићи. Гледам га, присећам се и проради ми кликер. ‘Саво,
јеси ли то ти’, питам, а онда и он мене препозна – казује Драгиша, син некадашњег
кафеџије Цветка Лазовића.
Он и Саво су били као браћа. Заједно су одрастали и упознавали живот, обојицу
је у основној школи учила Вукосава Булатовић, дружили су се и у Гимназији.

Улаз у Чачанско гробље

Гробница породице Лазаријан на старом
Чачанском гробљу
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Заувек под српским
небом

- Милорад Јовановић, Саво
и ја смо били нераздвојна тројка.
Дотерамо се, избацимо крагне, па
увече на Корзо. Лето смо проводили на Морави, волели смо да се
купамо, али и да гледамо девојке.
Све су носиле једноделне костиме,
бикини је у то време био појам – сећа
се Драгиша Лазовић.
‘Свака је младост лепа’, констатује
он док седимо и разговарамо
Драгиша Лазовић (стоји у горњем реду, шести слева)
и Саво Лазаријан (стоји у горњем реду, трећи здесна) у
испред столетне породичне куће у
одељењу трећег разреда основне школе код учитељице
Улици војводе Степе. Фасада је одоВукосаве Вуке Булатовић (Чачак, 1935)
лела новим трендовима, сачувана
је и некадашња калдрма, па је Драгишино двориште идеално место за присећање на
старе и угледне чачанске породице у које су се, нема сумње, сврстали и Лазовићи и
Лазаријани.“ 284

Док прелистава старе породичне албуме, са сетом и носталгијом евоцира успомене на школске дане са Савом, показујући фотографију одељења
трећег разреда учитељице Вуке Булатовић са 58 ђака (Чачак, 1935) на којој
су Драгиша и Саво. Ту је и фотографија на мосту у Овчар Бањи на којој
су овековечени: Рада Жиравац, Стево Станковић, Мико Рајковић, Нивес
Берош, Вера Цукић, Душко Масларевић, Саво Лазаријан, Мимица Баудиш
и Прешо Жиравац; затим, стари Чачак са бакалницом породице Лазаријан
поред кафане „Пролеће“... Чува и новије фотографије из Канаде на којима
су браћа Саво и Артин, као и шира фамилија Лазаријан, а посебно му је
драга фотографија са Савом, снимљена пре неколико деценија приликом
њиховог сусрета у Чачку.

Вечни сан далеко од отаџбине

193

На старом Чачанском гробљу, у непосредној близини капеле, и
дан-данас времену одолева високи надгробни споменик од белог мермера
са фотографијама породице Лазаријан – Артин [фотографија] Лазаријан /
трг. из Чачка / 1860-1928 / син Лазар / 1893-1948 [фотографије] унучад
/ Злата 1931-1937 / Тико 1927-1945 / Спомен подижу / син Лазар / снаха
Селвина / са децом.

На полеђини споменика уклесан је
натпис на јерменском језику, а у преводу
на српски језик гласи:
Ар�ин
Лазарјан
рођен у Кемаху
Ба�арич
Јерменија 285

Поро�ица Берберијан

Телом у Србији, срцем у Јерменији

Не може се поуздано рећи када и зашто су Берберијани дошли у Чачак,
али се у њему нису дуго задржали. Судећи према Извеш�ајима Државне
реалне Гимназије у Чачку, извесно је да је између два светска рата 19281932, можда и дуже, у Чачку живео део породице Серкеза 286 Берберијана:

„Санитетски капетан прве класе српске војске др Берберијан Серкез рођен је
у Цариграду 1887. године, где је завршио основну школу, гимназију и медицински
факултет, када је 1903. године добио чин поручника турске војске, па је распоређен у
војну болницу у Цариграду. Одатле је премештен у Стару Србију у Пријепоље, а крајем
1905. године враћа се на кратко у Цариград, одакле је прекомандован у војну болницу
у Косовској Митровици, када је добио чин капетана
прве класе турске војске. По избијању Балканских
ратова 1912. године целу турску војну болницу, заједно
са рањеницима, предаје српској Ибарској војсци. До
1913. године радио је као српски војни лекар у тој истој
косовскомитровачкој болници, затим у Зајечару и на
крају у Четрнаестој резервној војној болници у Београду.
Почетком 1914. године добио је српско држављанство
и чин санитетског капетана прве класе. По избијању
Првог светског рата прво је распоређен у београдску, а
затим косовскомитровачку војну болницу коју је добро
познавао. Са српском војском је прешао Албанију, а
Берберијан (1887-1918),
1916. и 1917. године био на Крфу. Затим је пребачен на Серкез
санитетски капетан прве класе
српске војске
Солунски фронт где је, као и његов земљак др Михран
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Казес [Цариград, 1. август 1857 – Албанија, 30. новембар 1915], прекомандован на
дужност лекара Резервне муниционе колоне Врховне команде. Са том јединицом
од Солуна је стигао до Скопља, а а онда до Косовске Митровице. По доласку кући
разболео се од грипа од кога је умро 14. новембра 1918. године. Имао је породицу
– жену и четворо деце.“ 287

Серкез и Љубица (рођена Рис�ић) Берберијан изродили су четворо деце:
Михаила (Сјеница, 1907 – Београд, 2008),288 Милку, Даринку (рођена 1911) и
Слобо�ана (Косовска Митровица, 1913 – Сарајево, 7. април 1973).289 Даринка
и Слободан били су ученици чачанске Гимназије, али из непознатих разлога
становали су на две адресе – Даринка у улици Рајићевој бр. 7, а Слободан
у Улици цара Лазара бр. 64 (код Душана Бојовића, радника).

Према Извеш�ајима чачанске Гимназије, обоје 1929. похађају VI разред, а Слободан је и понављао. Ипак, у Извеш�ају чачанске Гимназије за
школску 1928/29. �о�ину, похваљене су активности Слободана Берберијана
у наставним и ваннаставним активностима:

„Научна средства : а) Школске збирке: „[...] 3) за зоологију и ботанику. –
[…] Ове школске године, трудом ученика, скупљени су најглавнији представници
флоре и фауне из околине Чачка. У овоме су се нарочито одликовали ученици VI
разреда са својим марљиво и лепо уређеним з б и р к а м а инсеката и препаратима.
Међу овима су се истакли: [...] Слободан Берберијан [...]“ 290 (Извеш�ај за школску
1928-1929. �о�ину, 1929, 16-17). Ђачке дружине : 4) Стег извидника и планинки:
„Стег је основан 1925 год. Ове године је било 75 чланова, од којих: 32 извидника,
32 планинке и 11 вучића. Сви чланови имају униформе. 17 децембра 1928 год.
приређено је једно матине у гимназији. Стег је у току године приредио четири
једнодневна излета у околину Чачка. Управу су ове године сачињавали: старешина стега, г. Драгослав Митровић, проф; подстеговођа и први четовођа, Јордан
Смиљанић, уч VIII раз.; секретар, Петар Стамболић, уч VI раз.; благајник, Радослав
Јаворац, уч. V раз.; коловођа, Зорка Гавриловић уч VI раз.; п. четовођа, Слободан
Берберијан, уч. VI раз.“ 291

Учитељица Милка С. Берберијан са ученицима првог
(или другог) разреда Основне школе у Горњој Горевници
код Чачка, 1927.
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Будући да Михаило
по завршетку крагујевачке
Гимназије 1927. уписује студије права, а сестра Милка
похађа Учитељску школу у
Крагујевцу, највероватније
се због тога не спомињу као
житељи Чачка, али ће Милка
Берберијан касније службовати као учитељица у основној
школи у Горњој Горевници.292

Према Извеш�ајима чачанске Гимназије, Даринка Берберијан је школске 1928/1929. завршила VI/1 и прешла у старији разред, док је Слободан
Берберијан завршио VI/3 и прешао у старији разред;293 1929/1930. Даринка
завршава VII/1 и прелази у старији разред, док Слободан није положио
испит и понавља VII разред.294

Школске 1930/31. Слободан полаже поправни испит из француског
језика, Даринка завршава VIII/1 разред, али је полагала поправни испит
из француског језика и математике 295 (Извеш�ај чачанске Гимназије за
школску 1930-1931. �о�ину).

Школске 1931/32. Даринка полаже испит у VIII/1 разреду, а VIII/1
разред завршава и Слободан. У По�ацима о �ри�равницима Берберијан Слободан уписан је под редним бројем 3, место рођења је Косовска Ми�ровица,
родитељи Љубица и Серкиц †, лекар, а призната му је зрелост.296
У Прозивнику чачанске Гимназије на списку матураната за 1931/1932,
Берберијан Слободан уписан је као студент медицине, док су Лазаријан
Слободан, Слободанка и Саво уписани као матуранти – Слободанка 1940/41,
Слободан 1941/42, а Саво 1943/44.297

Не зна се тачно када су Берберијани напустили Чачак.
Наркис Брицки

Наркис298 Брицки рођен је новембра 1890. у Чачку, а судећи према
имену, јерменског је порекла. Са обзиром на место рођења, вероватно је и
његова породица тада живела у Чачку, али све је још увек у домену претпоставки које би могле бити предмет нових истраживања.

Наркис Брицки био је судски приправник, а према документима из
Међуопштинског историјског архива у Чачку, 193[?] године вадио је некакво
уверење у непознате сврхе. Оженио се у Чачку Рускињом која је била војни
лекар, а тридесетих година прошлог века отишли су из Чачка.
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ДОКУМЕНТА АРХИВА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ
И МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЧАЧКУ
У Архиву Србије у Београду (раније Државном архиву СРС) чува се
Пре�ло� Николе Аћимовића �а се не из�аје �о� заку� �раво �ро�аје �уцане
кафе у Чачку: 299
Гос�о�ину минис�ру наро�не �ривре�е
По извесним законима земаљским о�ш�инске влас�и мо�у �ава�и
извесне ар�икле �о� арен�у и ис�у на�лаћива�и, као: кан�арију и �ру�о.
Су� о�ш�ине чачанске �ро�ивно овоме �ао је �о� заку� �уцање кафе – �амис.
Ово �о закону само Су� о�ш�ине �ра�а Бео�ра�а може чини�и, и �о
�уцање кафе – �амис – �о� заку� �а�и.
Ми смо се �ро�иву овакве о�луке и ра�ње Су�а о�ш�ине чачанске жалили
Начелс�ву окр. чачанско�, но Начелс�во решењем својим о� 29. �ецембра
�рошле �о�ине Но 16961, ра�њу у �о�ле�у овом су�а и о�бора О�ш�ине чачанске
о�обрило је са разло�а ш�о су� о�ш�ински о� ово� има корис�и.
Ово решење Начелс�ва не�равилно је, �а с �о�а �ро�иву ис�о� као и
о�луке су�а и о�бора О�ш�ине чачанске жалимо се, а са ових разло�а:
Су� о�ш�ински није�ним законом није овлашћен �а �уцање кафе –
�амис – �о� заку� може �ава�и.
Ка� �акле законом није овлашћен �а �о може чини�и и �име нама
�ро�ају �уцане кафе забрани�и, �о је разло� Начелс�ва �а је О�ш�ински су�
ово учинио је�ино за своју корис�, �о�решан.
Према свему ов�е наве�еном жалимо се �. минис�ру као на�лежном и
�озваном �а не о�обрава �а саме о�ш�ине оваква �лаћања ус�ановљавају и
моно�оле у�арају и молимо �а �а решење Начелс�ва и о�луку су�а и о�бора
о�ш�ине чачанске у �о�ле�у �авања �о� заку� �уцање кафе – �амис – изволи
униш�и�и.
Таксу �лаћамо.
						

Покорни:

5. јануара 1904. �о�.			

Никола Аћимовић, бакалин

Чачак					

Ар�ин Лозаровић

			

[тј. Лазаревић, односно Лазаријан – прим. М. М.]

(ДА СРС – Мин. нар. привреде – Т-I – 93 – 1904)
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Живот и свакодневне активности породице Лазаријан могуће је
нешто детаљније сагледати и на основу архивске грађе из фондова
Међуопштинског историјског архива у Чачку, где се, између осталог,
чувају и преписи два рукописна Уверења, оба датирана са 26. јануара
1921. �о�. Чачак:
						

Пре�ис

Уверење
Коим �оле �о��иса�и ис�ини�о уверавамо сваку влас� које се �ицало
бу�е зна�и а нарочи�о �уховну о сле�ећем:
1. Да је Лазар Лазаријан �уцач кафе о�носно бакалин из Чачка рођен 10
Децембра 1883 �о�. у селу Пакарићу – Јерменска, о� оца Ар�ина и ма�и Зла�е
Лазаријана бив. из Пакарића а са�а оца Ар�ина с�ално у Чачку живеће�.
2. Да је ис�и Лазар вере Ис�очно Православне.
3. Да жене нема и �а му �рема �оме не с�оје никакве законске сме�ње
са�а с�у�и�и у брак са женском која му суђена бу�е.
За са�ржину ово� уверења јамчимо нашом чашћу као и нашом кре�ном
и некре�ном имовином наш�а и своје �о��исе �ајемо.
26 Јануара 1921 �о�.			

Из�аваоци:

у Чачку.					

1. [без потписа]

						
						

198

2. [

,,

,,

оба из Чачка

]
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По�вр�у �о�нели и �ре� су�ом у свему за своје �ризнали и из�али Лазару
Лазаријану �уцачу кафе из Чачка, – су� о�ш�ине чачанске �вр�и �о на�ла�и
�аксе.
Примљ. 26. I 1921. �.
у Чачку

26. I 921. �. Пре�се�ник,
Чачак
Раша В. Гавровић
Делов[ођа],
[нечитак потпис]

Такса 3.00 �ин.

Кме�ови:

Примио

МРЈовановић
Ан�. МНиколић [?]

Бла�ајник,
МЈовановић [?]
л. 37

�бр 184

[Кошев хране ?] �ин. 8.00
с�бр. 183

Бла�[ајник]

[нечитак потпис]

Бр. 717

Мислимо �а се ово
уверење у�вр�и које
�ризнајемо за своје,
и из�а Лазару Лазаријану �уцачу кафе.
26. I – 1921. �.
Вел. О. Ра�ичевић
Милан В. [Љ.?] С�ојановић
Оверава
Пре�се�. су�а
В. В. Пауновић [?]
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Да су: Велимир
О. Ра�ичевић и Милан В. [Љ.?] С�ојановић, оба из Чачка,
које су� лично �ознаје,
ово уверење су�у на ...
[недостаје завршетак текста]
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Пре�ис

Уверење
Коим �оле �о��иса�и ис�ини�о уверавамо сваку влас� које се �ицало
бу�е зна�и а нарочи�о �уховну о сле�ећем:
1. Да је Лазар Лазаријан �уцач кафе о�носно бакалин рођен 10. Децембра
1883. �о�. у селу Пакарићу – Јерменска, о� оца Ар�ина и ма�и Зла�е Лазаријана
бив. из Пакарића а са�а оца Ар�ина с�ално живеће� у Чачку.
2. Да је ис�и Лазар Ис�очно �равославне вере и �а је �решао у Србију
�ре 15 �о�. и �а о� �а�а с�ално живи у вароши Чачку.
3. Да је Лазар Лазаријан �рви �у� с�у�ио у брак са Хлаза�ном [?] ћерком
Сава Јовановића 300 из Пакарића 1899. �о�. месеца Јануара 15о� и �а је ње�ова
жена Хлаза�на умрла 18 Се��ембра 1915 �о�. у мес�у Пакарићу и �а �о смр�и
ње�ове жене није ни��е с�у�ао у брак и брачне �ре�оворе, и �рема �оме имао
би са�а с�у�и�и у �ру�и брак.
За са�ржину ово� Уверења јамчимо нашом чашћу као и нашом кре�ном
и некре�ном имовином, на ш�а и своје �о��исе �ајемо.
26 Јануара 1921. �о�ине 			

Из�аваоци:

		

1. Велимир О. Ра�ичевић

Чачак				
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2. Милан В. [Љ.?]С�ојановић,
оба из Чачка
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Такса 3.00 �ин.
							
		

л. 47 				
�бр. 231				

						

�римио
Бла�ајник,
НЈовановић [?]
[Штамбиљ]

						
						
						
						

Краљ. Ср�.
Су� О�ш�ине Чачанске
Бр. 880
31-I-1921. �.

						

ЧАЧАК
Молимо: �а се ово
уверење у�вр�и које
за своје �ризнајемо
31. I – 921. �.
Вел. О. Ра�ичевић
Милан В. [Љ.?] С�ојановић
Оверава
Пре�се�. су�а,
РВ Гавровић
Р.
По�врђено уверење
�о форми и из�а�о Лазару Лазаријану.
31. I – 921. �.
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Пре�се�ник
Делов.
[нечитак потпис] РВ Гавровић
(ОЧ к-5 л-2
Ф I-Р-163 н 921)
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Сачувана је и рукописна молба Артина Лазаријана (у молби
потписаног као Лазаревић) да му се призна статус „прирођеног поданика“ Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, датирана са 27. �ецембра
1921. �о�ине:
Су�у о�ш�ине Чачанске
Молим су� �а ми изволи из�а�и уверење �а ја у Чачку не�реки�но
живим о� �ре �ва�есе� и неколико �о�ина ��е и своју самос�алну �уцачку
ра�њу обављам и �рема �оме �а се сма�рам �о �рађанском закону за ср�ско�
�о�аника као �рирођен.
27 Децембра 1921. �.				

Уч�ив

у Чачку					

Ар�ин Лазаревић

							

�р�овац у Чачку
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[руком исписано] Аром 301 Лазаријан

		
					
					
					
					
					
					

[Штамбиљ]
Краљ. Ср�.
Су� О�ш�ине Чачанске
Бр. 12824
26-XII-1921. �.
ЧАЧАК
На молбу Ар�ина Лазаревића
�р�. из Чачка, су� овај из�аје му
ово...
Уверење:

1. Да молиоц Ар�ин живи
у ов�. вароши о� �ре 20 �о�.
2. Да је за све �о време био
вла�ања �обро� и обављао само
с�ално �уцачку ра�њу.
3. Према овоме молиоц се
�о �рађанском закону сма�ра
као �рирођен �о�аник Краље
вине Срба, Хрва�а и Словенаца.
Такса је �лаћена.
				
Деловођа
				
[нечитак потпис]
Пре�се�ник,
							
РВГавровић
						
Кме�ови:
					
Мил. Пе�ровић
						

МП Јовановић

						
						

(ОЧ к-7 л-2
Ф. III – Р 338 н 921)
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Трагичну историјску судбину Јермена и узроке њиховог одласка
из домовине додатно расветљавају рукописна молба Арама Сукијасијана, трговца из Јагодине, као и одговор на његову молбу, Уверење
Су�а о�ш�ине чачанске, откуцано на ћириличној писаћој машини:

			

Су�у о�ш�ине Чачанске

					

Чачак

Ја сам 1913. �о�ине �ошао у Чачак и живео сам ко� сво�а с�рица Ар�ина
Лазаријана, �р�овца из Чачка �о� именом Арам Сукијасијан и био сам избе�лица
из Јерменије – Турске.
Ка�а је нас�у�ила оку�ација Чачка о� не�рија�еља 1915. �о�ине, ја сам
своје �резиме �роменио на Лазаријан, �а се с�асем ин�ернације као �урски
�о�аник. Да сам ос�ао �ри �резимену Сукијасијан, мене би о��ремили у Турску, као �урско� �о�аника, че�а сам се �лашио збо� �озна�их �окоља, који су
Турци вршили на� Јерменима.
За�о сам узео Лазаријан, који је био ср�ски �о�аник, �а би ме, ако би
ме ин�ернирали, ин�ернирали не��е у Аус�рију или Маџарску, �ош�о никако
нисам х�ео �а �ређем у Турску.
По �рес�анку ра�а, ка� сам о�ишао у [наставак текста на следећој
страни]
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Ја�о�ину и �амо сам �овра�ио своје с�аро и �раво �резиме Сукијасијан,
којим се и �анас служим.
Према �оме, Арам С. Лазаријан и Арам С. Сукијасијан јесу �ва имена
је�но� �е ис�о� лица.
За �о�вр�у ово�а �риво�им �ва све�ока: Лазара А. Лазаријана, �р�. из
Чачка, и Ра�овановић Воју, хо�. из Чачка.
Молим Су� �а ми на основу њихових исказа из�а уверење о �оме: �а су
Арам С. Лазаријан и Арам Сукијасијан је�но �е ис�о лице.
Таксу �лаћам.
22.V.1933. �.
Чачак.		

Уч�ив,
Арам Сукијасијан

		

�р�. из Ја�о�ине

[нечитко]: Лазар
Лазаријан, �р�. и Воја
Ра�овановић, хо�ел. из
Чачка, �а изјавише:
Да је Арам С. Лазари
јан и Арам Сукијасијан
�р�. из Ја�о�ине, је�но ис�о
лице, јамчимо морално
и ма�еријално.
1. Лазар А. Лазаријан
�р�. из Чачка
2. Војислав Ра�овановић
хо�ел. из Чачка

				
				
				
				

оверава
				
				
				
					

[Штамбиљ]
По наре�би
Пре�се�ника о�ш�ине
кме�.

212

213

214

					
					
					

[Штамбиљ]
Примљено лично из руку 22.
маја 1933. �о�. у су�у

					

о�ш�ине чачанске.

		

			

Примио,

					

секре�ар о�ш�ине,

					

[нечитак потпис]

						
						
						

С 496

Бр. 9608
Р.

					
					
					
					

Из�а�и молиоцу
�ражено уверење,
на јемс�во �рађана.

					

[нечитак потпис]

						
						
					

						

[Штамбиљ]
По наре�би

Пре�се�ника о�ш�ине,
кме�,
[нечитак потпис]
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Ф. III р. 432,
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СУД ОПШТИНЕ ЧАЧАНСКЕ
Бр.: 9608.
22. маја 1933. �о�ине
-Чачак.На молбу СУКИЈАСИЈАНА АРАМА,
�р�. из Ја�о�ине, су� о�ш�ине чачанске на јемс�во: Лазаријана А. Лазара,
�р�. и Ра�овановића Војислава, хо�елијера, оба из Чачка, из�аје ово ......
					
					
				
				

УВЕРЕЊЕ:
Да је АРАМ С. ЛАЗАРИЈАН и АРАМ
СУКИЈАСИЈАН, �р�. из Ја�о�ине, је�но
ис�о лице.

					

Такса је на�лаћена.

					

ПРЕТСЕДНИК ОПШТИНЕ,

					

[Штамбиљ]

						
					
						
Секре�ар,
[нечитак потпис]			
					
					

По наре�би

Пре�се�ника о�ш�ине
кме�,
Јеремија Јовановић [?]
кме�ови:

[нечитак потпис]
Вла� Бојовић

Документа из Међуопштинског историјског архива у Чачку,
приказана у овој монографији, највероватније нису и једина, те би се
у светлу нових истраживања могле јасније сагледати до сада неоткривене или непотврђене чињенице.
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Уздах умрлих
Уздах умрлих обавезује Србију на поновно отварање и читање
овог, готово заборављеног, историјског поглавља и трајно памћење
српских Јермена који још од средњег века са Србима деле иста страдања и патње, развијајући чврсте међусобне везе и непрекидно
чувајући у срцима мирис своје бајковите отаџбине Јерменије, далеке
земље нара.
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ЈЕРМЕНСКА ПЕНТАЛОГИЈА

Пејо Крачолов Јаворов
(1878-1914)

Јермени 302
Изгнаници тужни... Одломци ништавни
Рода што роди народ мученик.
Сирота деца робињâ кукавни',
Велика жртва на пуст жртвеник –
Далеко од дома у туђину збрани,
Носећи само терет судбе своје,
Испити и бледи пију у кафани
И певају, ну кô да кроз сузе поје.
Па пију – пијући јадни забораве
Прошлости муку, садашњости јад,
У црно вино мрачна лица даве
Спомене црне на живот и пад.
И болан дух ће у груд'ма заспати,
Ишчезнут' и мајчин страдалнички лик,
Клонуле главе неће тад' слушати
Последњи за помоћ где их зове крик.
Кô гоњено стадо од курјака гладна
Прснули у туђи непознати свет,
Заостô чемер испили су са дна,
Пехара што пружа удес зао, клет.
Оставили крви мили завичај,
Оставили пламу и очински кут,
Свуда их само сусретао вај;
Једини – у крчму – отворен им пут.

Па певају – како је песма дивна
Тог црног јата ласта жалосница,
Жалостан мотив кога судба кивна
Ствара и суза горка с бледог лица...
Песма што нови живот васкрсава,
Што у груд'ма огња распаљује жиже,
Што мртве своје болно опојава,
И пȁли дух на освету диже.
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А зимња бура дружи им се гласу,
Хуји и удара о кафанску клет,
И љути вихар у дубоком басу
Бунтовну песму разноси кроз свет.
И све је небо тамније, тамније,
И све силније стеже зиме моћ,
И све дружина пева ватреније,
А бура јој отпева кроз ноћ...

Па пију и поје... Одломци ништавни
Рода што роди народ мученик,
Сирота деца робињâ кукавни',
Велика жртва на пуст жртвеник –
Далеко од дома и боси и голи,
Бурдељем огњиште заменули своје,
Пију – у пићу губи се што боли
И певају, ну кô да кроз сузе поје.
1899.

			

Са бу�арско� језика �ревео М. М. Ускоковић

Милијан Дес�о�овић
(1952)

Јерменчић уз кафу 303
			

Ару�у Ни�осу, Јерменину

У залеђини јутра,
прво кафе дах, чулни,
па тупи удари тучка у ступу,
отварају влажне носнице
раном росом попрскане.
Одмара се звук,
мирис оста.
Неку чудну шољицу
Арут испија, смирен овде,
уз скут Мораве,
која казује неке легенде
попут завичајне Аракс реке.
Тамо су остале
неке друге звезде,
његови далеки преци,
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после избега
са Свете планине Арарат,
од „Јерменског холокауста“,
Турком зверним чињеним.
Мислима,
од хачкара до хачкара,
знаног и незнаног,
Он, Арут Нигос Јерменин,
доводи злочилнике на суочење,
држећи вечну свећу
упаљену са обе стране,
јер,
свака је суза храм Јерменчић.
Уска је стаза смрти
у земљи од страдалних костију,
тамо,
где само душе небеснице,
не додирује више
никакав страх!
Арут руком обриса грашке
болних изустица,
и дохвати се тучка
да његов закључан глас
припоји мирису.
Вла�имир Беланијан
(1925-2012)

Заветина 304
			
			
			

На �ан оснивања Друш�ва
Ср�ско-Јерменско� �рија�ељс�ва,
14. �ецембра 1990. у Бео�ра�у

Веруј у снагу доброчинства људи
И стави тад руку свом ближњем на раме
И веруј у зору коју ти дан нуди
И веруј у Правду неродимку таме
У овом хаосу нечаснога света
Смета ми зов сваки који претњу рађа
У овој котлини свег могућег јада
Једином невестом још остаје нада
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Ту наду сад деле два народа блиска
Јермени и Срби крстом се братиме
И док један другом заветују име
Небом глас одзвања рука руку стиска

Надежди Петровић 305
�осве�а

			
			

Пре� бис�ом На�еж�е Пе�ровић
у �вориш�у чачанске Гимназије

Опет сам ту
Крај спомена твог
Као и некада
Пре много година
Фина једна нит предања
Походи ми ове дане
И ја знам
И тада и сада
Да је и кипар Иво
Ту негде крај тебе
Не можете ви тамо и амо
Само једно је Сазвежђе
Зато се код вас не познају међе
Све је овде једно исто
Што се тиче земље и неба
А у свему томе шта је заједничко
Ако није лепота
А он Иво Мештровић
Нађе у теби то јединство
Лепоту духа мирно достојанство
Поштење и ведрину
Нађе херојину
Која не хте да устукне
На позив Отаџбине
И оде тамо где се гине кида
Где се рана вида
И на крају опет угледа Принцезу
Која седи на престолу
Свога величанства
И тамо се размахује снагом своје моћи
Како се само помиче кичица твоја
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На палети се мешају боје и стављају на платна
Златна рапсодија јесени раног пролећа лета
А место
Било која страна света
Предграђе Париза Минхена
или су то пленери код Чачка
Тачка одстојања по мери
А мотиви различити
Тамо су колорити Запада
Овамо је Србија твоја реликвија
Како се од једног маленог семена
Заметне на Сунцу раскошан цвет
Како се крај Спомена твог
Догоди песма
Свечана и тиха
Да те увек чува
И да ти дочара портрет

на Духове 2001. �о�ине

Раша Перић
(1938)

Јерменијо, сестро 306
Јерменијо, сестро
моје зимзелени
напуни се `ивљем
и морем што пени
и том искон-водом
што се пре домакла
сада Врт одбрани
од пожарног пакла
Барко, с Арарата
Из заветног списа
Ако опет чујеш
Заповест са Виса
Реч Судије оног
Недреманог ока
Буди вал што гаси
И буди дубока
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Арарате, брате
Ти, из пепелишта
Врцни феникс-жишку
Из ништа у ишта
И додај Почелу
Живи клиј васкрсни
Да Васкрсник доже
Светлосни и крсни
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Хо�очашће у земљу Нојеве барке
Јерменско питање и јерменска заједница у Србији у последње време
привлаче пажњу на себе. Јерменска заједница новијег времена у Србији има
стогодишњу историју, она је, у ствари, формирана почетком двадесетих
година XIX века, после стрaшног геноцида, који су 1915. извршили Турци
над Јерменима у Западној Јерменији и Османлијској империји. Горком судбином напустивши своју историјску отаџбину, Јермени су били раштркани
широм света, а један део нашао je своје ново огњиште у разним крајевима
Србије – Врању и Неготину, Зајечару и Пироту, Књажевцу и Чачку, Крушевцу и Врњачкој Бањи, Свилајнцу и Јагодини, Тополи и Трстенику, Нишу
и Алексинцу, а већим делом у Београду и Новом Саду. Били су то занатлије
и трговци, интелектуалци и лекари, политичари и уметници, научници и
музичари, који су дали свој велики допринос у готово свим сферама јавног
живота Србије и бивше Југославије, обогативши српску науку и културу.
Тешко је рећи колико je Јермена дошло у Србију почетком двадесетих година
XX века после старшног покоља 1915, али зна се да су српски Јермени веома
поштени и омиљени код Срба, врло брзо се одомаћивши у новим условима
у којима су ван своје историјске отаџбине стекли високе положаје.
Али, Јермени на тлу Србије помињу се почев од XIII века. Међутим,
историја ове мале заједнице није истражена у потпуности, постоје само
неке публикације о различитим периодима њеног формирањa и развоја.

Често сам имао прилике да поразговарам са старим Јерменима
Србије, којих више нема међу нама. Он су били веома лојални земљи која
их је примила гостопримством. Ти стари Јермени, међутим, сачувавши свој
национални идентитет, своју децу, која су се родила у Србији, васпитавали
су духом националног сазнања. Без обзира на чињеницу што у Србији није
било јерменских школа, Јермени су у кућама говорили искључиво јерменски, обезбедивши својој деци непосредни додир са отаџбином предака и
њеном културом.
Већ средином 1930-тих година у Београду је формиран Савез Јермена
Југославије који је званично регистрован 1936. Тада су у Далматинској
улици стари београдски Јермени откупили кућу коју су назвали „Јерменски
дом“. Тај дом је имао судбоносно значење за Јермене јер је то било место за
окупљање свих Јермена широм Србије, а пре свега Београда.

У њему су били организовани часови матерњег језика за Јермене који
су рођени у Србији. Предавала се историја јерменског народа. Јерменски
дом имао је и свој хор. Тај дом је неколико година играо велику улогу у
очувању јерменских традиција и обичаја.
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Јерменског дома у Далматинској улици, на жалост, више нема, али је
остало сећање на стара, незаборавна времена, када је јерменска заједница
била веома угледна и утицајна. На иницијативу познатих београдских Јермена, почетком 1990-тих година у Београду је основано Српско-јерменско
друштво. Многи Јермени почели су да се враћају својим коренима и идентитету. У договору са српским властима и Српском православном црквом
сваке године 24. априла, на дан када је извршен геноцид над Јерменима, у
цркви Светог Архангела Гаврила у Земуну одржава се свечана литургија у
знак сећања на жртве геноцида. Тако Јермени обележавају и чувају сећање
на своју историјску трагедију.

Протеклих двадесетак година у области јерменско-српских културних веза примећује се знатан успон – објављивање разних књига, одржавање низа предавања у Београду, Новом Саду и Јеревану, посета познатих
интелектуалаца, отварања разних изложби, превођење књижевних дела
јерменских и српских аутора, обележавање дâна јерменске културе у Србији
и српске културе у Јерменији. Наравно, све се то организује и реализује уз
подршшку и помоћ Конзулата Републике Србије у Јерменији. То оживљавање
наших веза новијег времена даје нам основу и мотив за јачање узајамних
односа наших народа и земаља, управо у овом времену, када је угрожено
национално благо Јермена и Срба, када моћници света намећу своју вољу
малобројним старим народима који по сваку цену чувају своју културну
баштину од нестанка.
У наше немирно време, када се наставља уништавање културне
баштине православних народа, када су са лица земље збрисани многи
споменици културе, неки подвижници и истраживачи својим несебичним
радом спасавају од заборава све што је некада било достигнуће тога времена.

Управо је пред нама монографија Јермени у Чачку: 1885-1950 списатељице,
научника и библиографа госпође Маријане Матовић, која је себи поставила
задатак да своја истраживања о Јерменима на тлу Србије, а пре свега у Чачку,
представи са новог становишта, кроз своје видело. Као познавалац, бавим
се јерменско-српским историјским и културним везама више од четрдесет
година. Позната ми је готово свака страница историјских односа између
Јермена и Срба, почев још од првог српског архиепископа Светог Саве који
је током свога ходочашћа по источно-хришћанским земљама, између осталог, 1235. посетио и некадашњу Киликијску Јерменију, јерменску државу
на обали Средоземног мора која је постојала у XI-XIV веку. Управо је Свети
Сава зачетник наших културних веза. Он ће касније позвати чувене јерменске неимаре и градитеље како би учествовали у зидању бројних српских
цркава и манастира. Сачувано је много писаних докумената у архивима,
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музејима, такође и у периодици Јеревана, Београда, Новог Сада, Венеције,
Беча, Нирнберга, Париза, Бостона и Сан Франциска. Са сигурношћу се
може рећи да је све што је написано и забележено постало неизбрисива и
заједничка тековина наша два народа – Јермена и Срба.

Маријана Матовић је пажљиво и марљиво истраживала, користећи
из српских, а пре свега чачанских архива готово све што се односи на јерменску заједницу Чачка, тумачећи и стављајући акценат, пре свега, на све
што је сматрала вредним и корисним за малобројну јерменску заједницу у
Србији. Аутор монографије са великим жаљењем говори о нестанку чачанских Јермена и њихових породица, о рушењу Јерменске цркве у Новом Саду
1963, о осипању некадашње утицајне јерменске заједнице Србије.
Фасцинира њен однос према истраживачком раду. Она и те како
уме да темељито тумачи сваку чињеницу, тражи изворе у различитим
издањима, да би писана реч била уверљива. Свакако, то је сизифовски
посао који је Маријана Матовић прихватила много раније, јер она живи са
тиме, то је њен стваралачки однос према писаној речи.
Током наших бројних контаката Маријана Матовић не једном је са
поносом говорила да је добила „позитивни вирус“ и инспирацију читајући
моје песме и прозне текстове о далекој, али Србији судбински блиској Јерменији. У чачанској Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ где је она
у јуну 2010. организовала српско-јерменско вече и малу изложбу српских
издања о Јерменији, видело се колико је уложила љубави, а и труда, да би
се у Чачку остетио дух Јерменије, да би чачанска публика ходочастила кроз
ту далеку библијску земљу, земљу цивилизације и древне културе, земљу
кајсија и нара. Од тада је почела активно да се интересује за Јерменију. Ко зна
колико је књига и енциклопедија прелистала, колико података и чињеница
проверавала у разним изворима, а кроз разговор са мном такође је пуно
тога сазнала о Јерменији, њеној историји, култури, трагичној прошлости,
садашњости. За Маријану Матовић Јерменија је постала земља којом се не
може тек тако ходати, већ само ходочастити. Јер је она свêта, Богом створена библијска земља. Земља Нојеве барке. Земља спасења. Земља чија је
свака прегршт натопљена крвљу и сузама, болом и патњама. Размишљала
је о њој данима, месецима, годинама. Замишљала је њене прастаре цркве
и храмове, очима душе гледала белоснежне врхове библијског Арарата,
осетила откуцај срца те древне јерменске колевке, напаћене, али достојанствене и јуначке. Осетила је мирис процветалих кајсија у подножју Арарата
и слушала жубор реке Аракс која раздваја Источну и Западну Јерменију,
као што судбоносна Дрина Србима раздваја два дела историјске српске
земље. Она је годинама у себи неговала ту далеку љубав из које је изникла
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Реч која ће остати за сва времена и обасјати наш трновит пут. Пут којим
Јермени и Срби ходају уздигнуте главе, поносито и поштено. Јерменију је
прихватила као своју...
Свакако се може рећи да монографија Маријане Матовић Јермени у
Чачку: 1885-1950 заслужује пажњу историчара, истраживача, уметника,
културних радника и обичних читалаца. Својом монографијом изградила је
још један мост између историје и културе јерменског и српског народа. На
том мосту, као светионик, увек ће сијати речи Јерменија и Србија, осветљавајући наш пут спасења.
Бабкен Симоњан
јерменски књижевник, кул�уроло�,
�очасни конзул Ре�ублике Србије у Јерменији

На Богојављење, 19. јануара 2016.
Јереван (Република Јерменија)
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српско-јерменских културних и књижевних веза од краја XVIII до почетка XX века.
У њој су обрађене и културне везе Јермена са другим југословенским народима
(Хрватима и Словенцима), а била је и један од главних извора за монографију
Јермени у Чачку.
Са обзиром да се на руском језику Јермени каже Армени, као и да је књига преведена
са руског језика, преводилац је задржао русизам, док је аутор монографије Јермени у
Чачку користио српску варијанту – Јермени.
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6

Тако Јермени називају своју земљу.
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Књижевник, културолог и србиста, почасни конзул Републике Србије у Републици
Јерменији.
Књижевној вечери присуствовали су и чланови породица српских пилота, погинулих у авионској несрећи док су превозили хуманитарну помоћ Јерменији, разореној
земљотресом 1988.

Накнадно сазнање о одласку последњих Јермена из Чачка, померило је хронолошку
границу у наслову са 1948. на 1950. годину.

У писаним изворима за историју Србије манастир Витовница помиње се 1557. као веома
стар споменик. Лежи у живописном подножју хомољских планина, североисточно
од Петровца на Млави, на југоисточном изворском рукавцу реке Витовнице. Неки
истраживачи датирају га у време владавине Светог краља Милутина (владао Србијом
1282-1321). Сигурних података о времену градње нема, јер недостаје оснивачка повеља,
ктиторски натпис или ктиторска композиција. Храм манастира, чији се настанак везује
за период 1289-1291, после Тршке цркве најстарији је у Браничевској епархији. Зидан
је у српско-византијском стилу (моравска школа), а био је прототип и за друге манастире и цркве моравске школе – Раваницу, Љубостињу, Манасију, Горњак... Посвећен
је Светом Успенију Пресвете Богородице – Великој Госпојини (28/15. август).
У овом манастиру налази се камен са натписом на српскословенском и јерменском
језику: „Овај натпис пронађен је 1855. године приликом оправке манастира Витовнице
код Петровца на Млави (М. [Михаило] Ст. Ризнић, „Манастир Витовница“, С�аринар
V (1888): 8-14). Узидан је испод прозора у северни зид цркве. Уклесан је на мермерној
плочи висине 140 cm, а ширине 47 cm, и то у три реда, словима величине 3-6 cm на
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српском језику и у 4 реда (словима 3-4 cm) на јерменском језику (Ђурђе Бошковић,
„Средњовековни споменици североисточне Србије“, С�аринар I (1950): 186 [са старијом
литературом]; Петар Ђорђић, Ис�орија ср�ске ћирилице: �алео�рафско-филолошки
�рилози (Београд: Завод за издавање уџбеника СРС, 1971), 223 [нап. 47]). Оба текста
су иста по садржају“ (Бранкица Чигоја, Најс�арији ср�ски ћирилски на��иси: XI-XV
век: (Графија, ор�о�рафија и језик) (Београд: Чигоја штампа, 2014), 63-64). Детаљније
о јерменском натпису у манастиру Витовница видети: Маријана Матовић, „Јермени у
Чачку: 1885-1948: (1. део)“, Зборник ра�ова Наро�но� музеја XLIII (2013): 61-62.
„Стицајем нерасветљених околности, у Витовници се нашао ктиторски натпис на
српскословенском и јерменском језику из 1218. Седам редова текста, од којих три
на српском и четири на јерменском језику, уклесано је на плочу од бледожућкастог
мермера (140 x 47 cm). Плоча је оштећена, па на почетку сваког реда и у последњем
реду недостаје по неколико слова. Плоча је уграђена испод нише на северном зиду
припрате (односно између нише и улаза) [на висини од 1,8 m – прим. М. М.]. Неки
истраживачи, који су објавили натпис или га спомињали, не слажу се око тога да ли
је плоча нађена у самом манастиру, и то приликом копања за нову припрату 1853, или
је донета са неког црквишта у Ждрелу. У овом раду пажња је усредсређена на питања:
са којег места је плоча могла доспети у Витовницу, и на разлику у посвети цркве
Св. Јакову и Св. Петру, написаној на српском и јерменском језику [...]
У току акције прикупљања натписа за Српску краљевску академију у лето 1937. и
1938, П. Поповић и С. Смирнов боравили су и у Витовници. Прекопирали су натпис
и том приликом уочили велике разлике између оригиналног текста и текстова
претходно објављених. Пут до превода јерменског текста био је сложенији, била
је неопходна помоћ учених Јермена. На позив Поповића и Смирнова у Витовницу је
дошао Крикор Морчикијан, избеглица из турске Јерменије. Крајеви плоче су очишћени
од малтера па се појавило још 30 јерменских слова. Уз помоћ и других Јермена, које
аутори поименце спомињу, прочитан је јерменски текст, преведен на српски језик и
исписан ћириличким писмом. Овако сложен јерменски текст гласи: ‘У име Оца и Сина
и Светог духа ја Ладон Бабугов син подигох цркву у име светог Јакоба патријарха и
светог Петра апостола за спомен мој и родитеља мојих... свету цркву в лето године
јерменске 667’ [...] [према јерменском, соларном календару, године се на званични
грегоријански календар прерачунавају додавањем 551 године на јерменску годину:
667 + 551 = 1218 – прим. М. М.].
Ако би се трагом нашег излагања дошло до праве истине, оживело би сећање на јерменско култно место с почетка XIII века и на непознате личности из далеке Јерменије, које
су сплетом непознатих околности везане за Браничево“ (Бранка Кнежевић, „Плоча са
двојезичним натписом из 1218. године у Витовници“, Сао�ш�ења бр. 29 (1997): 47-50).
Ауторка наводи да је јерменски текст 1948. у Паризу превела и академик Сирарпи Дер
Нерсесјан: У име Оца и Сина и Све�о�а Духа ја Бла�о Бабу�ов син / �о�и�ох цркву у име
Све�о� оца Ако�а / и Све�о� Пе�ра а�ос�ола за с�омен мој и мојих ро�и�еља / Црква
је освеш�ана јерменске �о�ине 667 (1218) (тачнији облик имена Блато на јерменском
језику је Лато). Очигледно, натпис је пренет у Витовницу из друге цркве, освештане
1218, посвећене Светом оцу Акопу [Јакову] и Светом Петросу [Петру]. Претпоставља
се да је у питању тзв. Јерменска црква која је постојала у суседном селу Орешковици:
„Досадашње тврдње разних истраживача и хроничара су биле да је сама плоча донета
из порушеног храма цркве у ‘Решковици’, где је постојао манастир, који се сада обнавља.
По истраживању аутора ове књиге [Радета М. Обрадовића], стоји закључак да је плоча
пренета из остатака порушене цркве зване 'Браник', која датира из средњег века и
њени остаци се и данас налазе у атару села Мелнице, 8 km североисточно од села. У
XX веку остаци ове цркве су били добро очувани. Из ове цркве је пренесен и камени
под у манастир Витовницу. Јерменски натпис на плочи говори да је на манастиру
Бранику било знака са ликом змије, што потврђује и жљеб стене од 3,5 cm и дугом
више од 9 m [...]
Пресудан закључак да је плоча пренета у манастир Витовницу из манастира Браник
је огроман мајдан мермера на потесу 'Браник' у Мелници“; http://www.vitovnica.org.rs/
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manastir-parohija-groblje/srpski-pravoslavni-manastir-uspenja-sv-bogorodice-vitovnica.
html (приступљено 5.09.2014).
Од извора који се баве овом темом посебно је занимљива студија П. Поповић и С.
Смирнов „Један епиграфски словено-јерменски споменик 1218. год. у ман. Витовници
бл. Петровца на Млави“ (рукопис, Београд, 1939), 1-80 (са библиографијом). Аутори
су темељно обрадили податке претходних истраживача о Витовници, навели могуће
разлоге зидања јерменске цркве у вези са Јерменима у Византији и Браничеву, као и
разлике у словенском и јерменском тексту на плочи из 1218. Ова обимна студија на
87 страна, куцана на ћириличној писаћој машини и припремљена за штампу, чува се
у заоставштини Сергеја Смирнова, у Одељењу посебних фондова Народне библиотеке
Србије, под сигнатуром П 699.
Поред овог рукописа, сачувани су и предавање, рукопис – концепт предавања – најава
за предавање у Удружењу Јермена О Јерменима и њиховој кул�урној и �ржавној улози
у Визан�ијској им�ерији у сре�њем веку, као и новински чланак (опширније у: др Оливера Стефановић, „Заоставштина Сергеја Смирнова у Посебним фондовима Народне
библиотеке Србије“, Гласник НБС год. 2, бр. 1 (2000): 107-111).
Сирарпи Дер Нерсесјан (Константинопољ, 5. септембар 1896 – Париз, 5. јул 1989),
јерменски историчар уметности, специјализирала је Јерменске и Византолошке
студије. Била је угледни академик и пионир у јерменској историји уметности.
Након пензионисања живела је у Паризу. Своју комплетну библиотеку послала је
бродом у Матенадаран (Јереван), како би што више помогла јерменским студентима
у њиховим студијама.
Сергеј Николајевич Смирнов (Петроград, 1877 – Монтевидео, Уругвај, 4. март
1958), био је руски архитекта, инжењер, археолог, историчар уметности: „Сергеј
Смирнов коначно је некако успео да се са породицом дочепа Србије – ‘резервне
Отаџбине’ десетине хиљада руских емиграната. После плодотворног рада у новој
Отаџбини о коме ћемо опширније писати у даљем тексту, такође при двору (овај пут
Краљевском), Смирнову као и многим другим руским емигрантима, било је суђено
да беже и из Србије по доласку комуниста на власт. Из Србије Смирнов одлази у
Уругвај, где је под неразјашњеним околностима 1958. године завршио свој животни
пут“ (Ранко Гојковић, Знамени�и Руси у ср�ској ис�орији – Сергеј Н. Смирнов), http://
www.ceopom-istina.rs/nekategorizovano/znameniti-rusi-u-srpskoj-istoriji-sergej-nikolajevich-smirnov/. Радио је Цркву на Опленцу, Студентски дом на Булевару, породичну
кућу на Црвеном крсту. Бројна породица расула се по свету. Син др Михаило Миша
Смирнов до смрти је радио у Београду, сарађивао са САНУ и био светски познат
филателиста и стручњак међународног космичког (ваздухопловног) права. Приредио је Ју�ословенску библио�рафију ваз�ухо�ловно� �рава (Београд, 1959). Сергеј
Смирнов имао је и ћерку Елену.
Петар Ј. Поповић (1873-1945), архитекта, хонорарни професор Византијског стила
на Техничком факултету у Београду, члан Српске краљевске академије. Видети и:
Гордана Жујовић и Гордана Радојчић Костић, Ка�ало� Фо�о�еке САНУ 1841-1947:
Друш�во ср�ске словеснос�и 1841-1864: Ср�ско учено �руш�во 1864-1892: Ср�ска
краљевска ака�емија 1886-1947 (Београд: Српска академија наука и уметности,
1998), 92 [кат. бр. 386].

10 У то време уобичајени називи били су Арменија и Јерменска.

11 Према овом предању, манастир Јерменчић подигли су јерменски војници који су као
вазална војска учествовали у Косовском боју на страни Турака. Када су видели да се
боре против хришћана, прешли су на српску страну (према другој верзији, напустили
су Косовску битку). Друго предање казује да су јерменски монаси, бежећи од Турака,
стигли до Озрена и ту подигли овај храм који је, како се прича, био веома богат и са
бројним братством. Јермени кажу да тај део Србије највише подсећа на њихову отаџбину. Међутим, Османлије су 1796. опљачкале и спалиле манастир, а монаси побегли
на Фрушку Гору.
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Црквиште манастира откривено је половином XIX века и тада је подигнута једнобродна црква од камена која је од 1992. неколико пута реконструисана и мењана.
Данас манастир није активан, а опслужују га свештеници из Соко Бање.
У непосредној близини манастира Јерменчић налази се чак осам извора, од којих је
два каптирао сâм хајдук Вељко. Са колена на колено преносе се приче и сећања о чудотворном својству појединих од тих извора и ливадама засађеним дивљим шафраном
чије је семе донето из јерменских планина.
Поред Јерменчића, као једног од ретких сачуваних трагова јерменске културе у
Србији, 26. јула 1992. званично је обележена 600-годишњица његовог оснивања,
и на тој свечаности учествовало је више од четири хиљаде људи. Сам манастир
смештен је дубоко у шумовитом крају Озрена. Поред манастира налази се извор
чија је вода, по народном предању, лековита. Народ ту долази да се са поштовањем
одужи онима који су манастир основали, људи се умивају светом водом, верујући
у њену исцелитељску моћ. Крај манастира на старом звонику очувано је и звоно
које је 1873. јерменском манастиру поклонио један брачни пар добротвора, за успомену на вишевековно српско-јерменско пријатељство. О томе сведочи и сачувани
ћирилични натпис на звону:
Ово звоно �риложи цркви Ерменчићу
ожалошћена Мара за с�омен сво�а ни��а
незаборављено� су�ру�а Ра�исава Милића
�р�овца из Бање Алексиначке кои се
�ре�с�ави 3 �ек. 1872 �о�ине.
Ливалиме у Вршцу Браћа. П. Л. Бо�а 1873 �о�ине.
12 Тахмис, -иса m (ар.) ра�ионица за �ржење кафе, �ућан за �ро�ају �ро�ржене и самлевене
кафе; моно�ол �ржења и �ро�авања �ржене и самлевене кафе. Тахмис се звала чаршија
у Сарајеву с леве с�ране Миљацке о� Цареве ћу�рије �о Принци�ово� мос�а; тур. tahmis,
ар. taḥmīs, осн. зн.: „топити на ватри и припремати материјал за лекове“. Тахмишчија
m (ар.-тур.) онај који је узео �о� заку� �раво �а �ржи и �ро�аје кафу (од овог су настала
презимена: Тахмишчија и Тахмишчић) (Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom
jeziku (Sarajevo: Svjetlost, 1989), 595, 596).

13 „Сведоци смо употребе неуједначених облика јерменских презимена, која се скоро сва,
према сведочењу угледног лингвисте Бориса Унбегауна (у књизи Русские фамилии,
Москва, 1989), завршавају на -ан или -јан: Хача�урјан, Пе�росјан, Шаумјан, Симоњан,
Ва�ањан, Кочарјан, Сар�сјан, С�е�ањан, Ти�рањан и сл. Када се расправља о јерменским
презименима у нашој језичкој средини, морају се имати у виду, с једне стране, презимена Јермена који су се давно доселили у наше крајеве, а с друге стране презимена
Јермена који живе у својој аутентичној постојбини, у Закавказју.
Јермени су присутни на нашим просторима још од раног средњег века. Њихова популација је код нас доживела знатан успон између два светска рата. Према неким подацима, у бившој Југославији је живело око хиљаду јерменских породица. Презимена
тих ‘наших’ Јермена улазила су у српски језик директно, спонтано, онако како су их
преци данашњих Јермена изговарали и како су их представници језика примаоца, тј.
српског језика, чули, перципирали. Ни једна ни друга страна у том процесу давања и
примања нису са становишта језичке аутентичности биле беспрекорне и доследне.
Ваља имати у виду да јерменски књижевни језик има две варијанте – источну и
западну, које се највише разликују у сугласничком систему. Нека презимена су у наш
језик улазила према источној, а нека према западној варијанти. Процес о коме је реч
одвијао се углавном у првој половини двадесетог века.
У другој половини двадесетог века јерменска презимена улазе у српски језик другим
путем и на други начин. То је сада посредни пут, а посредник је руски језик, имајући
у виду чињеницу да су подаци о народима некадашњег Совјетског Савеза, нарочито
несловенским, долазили углавном преко руског језика, па се то односи и на актуелна
јерменска презимена. У најновије време јерменска презимена до нас стижу и преко
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западних језика, у некој од латиничних транскрипција, најчешће у енглеској. Све је
то релевантно кад се расправља о ваљаности преношења јерменских презимена у
наш језик.
[...] Што се тиче непосредног преузимања презимена од јерменских досељеника у
првој половини двадесетог века, срећу се адекватни ликови који одговарају стању у
изворном језику, тј. ликови са суфиксом –јан и –јанц, као што су, према списковима г.
Боде Марковића, а и према неким другим изворима, презимена: Аве�исјан, Ба��асарјан,
Берберјан, Гузјан, Малакјан, Налбан�јан, Сеферјан, Чаликјан, Товмасјан, Акобјан, Оскањан,
Дер-Бо�осјан, Дер-Хазарјан и сл. Ево уз ове примере и неколико објашњења. Прво, акценат
у јерменском у презименима овога типа пада на суфикс –јан. Пошто у нашем језику
акценат на последњем слогу није могућ, та презимена код нас треба изговарати са
акцентом на претходним слоговима. Друго, у презименима типа Оскањан у питању је
садашњи суфикс –ан после меког сугласника њ, али је историјски и ту био суфикс –јан,
чија је иницијална јота умекшала крајњи сугласник творбене основе, н [...]
У српском оформљењу јерменских презимена има и низ неправилности, које нису
у складу са изворним језиком. Доиста, ваља имати у виду да ова презимена код нас
никад нису била предмет нормативистичких разматрања, те је много шта препуштано
случају. Нас сада интересује фонетски лик суфикса. Поред наведених правилних
облика транспоновања финалног суфикса –јан, срећу се и неадекватне трансформације у облику –ијан, са и испред јоте, за који нема оправдања, јер у изворном
језику испред јоте нема вокала и [истакла М. М.], што показују и руске транскрипције
са –ян или –ьян после крајњег сугласника творбене основе. Ево таквих примера код
„наших“ Јермена: Вар�абе�ијан, Баронијан, Хакинијан, Ширинијан, Кур�ијан, Беланијан,
Мовсесијан, Се�ракијан и сл.
[...] Према г. [Бабкену] Симоњану (и у његовом презимену имамо њ) оваква презимена
код нас би требало да гласе Бароњан, Хакињан, Ширињан, Белањан, Вар�ањан, Аракељан, Микаељан и сл. Али, пошто су се презимена „наших“ Јермена током деценија већ
одомаћила са суфиксом –ијан и у том облику ушла у званична документа, немогуће
је сада исправљати их. Познати композитор ће се и даље звати Варткес Баронијан,
а сликар Миодраг Вартабедијан, и ту се не може ништа мењати [...]“ (Богдан Терзић,
„О јерменским презименима у српском језику“, у Егон Фекете, Драго Ћупић и Богдан
Терзић, Ср�ски језички саве�ник (Београд: Службени лист СЦГ; Српска школска књига,
2005), 235-240).

14 На украјинском језику Врменија, мађарском Орменихаза, грузијском Сомхе�и, енглеском Armenia, француском Armenie, турском Ermenistan. У XIX веку и у српском језику
коришћен је назив Арменија: [Аноним], „Кратко описанıе странны земаля: (Наставакъ).
Асıя. […] 3.) Османска Асıя. […] 3, Арменія. Новине србске год. 1, бр. 13 (1834): 52. Данас
је у српском језику Арменија архаизам, а уобичајен и правилан назив Јерменија.
15 Родољуб Петровић, „Ах, Тамара, Ахтамара“, у Овако је било: новинарски за�иси (Чачак:
Графика Јуреш, 1999), 103.
16 Јермени га зову Масис.

17 „[...] Арарат је некад, и то врло дуго, био у средишту простране висоравни настањене
Јерменима. Више од 150 година сваког Јерменина боли чињеница што је света планина
тако близу, да се лепо види, али да је у туђој држави... За њихову земљу на размеђу
Запада и Истока борили су се вековима Персијанци, Турци и Руси. Миром из 1828.
источни део Јерменије припао је Руској империји. Знатно раније њен западни део
приграбили су Турци. Ови последњи за време Првог светског рата били су виновници
нечувеног геноцида. За непуна два месеца страдало је око милион и по људи! Бежећи
од мача и куршума, стотине хиљада Јермена развејано је широм света. Данас их у
расејању има готово колико и у Јерменији; оном делу који је припао Русији.
Док врх Арарата ишчезава у даљини, присећамо се јучерашњег излета до заравни
изнад Јеревана и посети споменику, симболичном маузолеју жртвама страшног
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покоља Јермена, у чијем средишту титра вечити пламен. Дванаест базалтних
стубова, који представљају дванаест старих јерменских покрајина, благо нагнути
врховима према ватреној буктињи, ‘клањају’ се сенима невиних жртава. Призор
несвакидашњег светилишта допуњава тихо брујање мелодија које је компоновао
велики композитор, хоровођа, оснивач јерменске музичке школе новијег времена Комитас, сведок језивог страдања својих сународника. Скончао је у Паризу,
помрачена ума...
На благом сунцу и лаганом поветарцу девојка водич причала нам је и о данашњој
Јерменији са скоро три милиона житеља, четири хиљаде минералних извора,
најстаријем виногорју у свету... Хришћанство је овде постало државна религија још
301. године... Наш ‘тупољев’ је грабио према једном другом свету. Летели смо изнад
Каспијског језера коме, сасвим лепо, пристаје и назив – море“ (Родољуб Петровић,
„У сенци Арарата“, у Овако је било: новинарски за�иси, 105-106).

18 Хачатур Абовјан, „Ране Јерменије: (одломци из романа)“, Књижевна реч, 10. октобар
1991, 6.

19 James Bryce, Transcaucasia and Ararat: Being Notes of A Vacation Tour in The Autumn of 1876
(London: MacMillan and Co., 1878). Од једанаест поглавља, четири су у целости посвећена
Јерменији и Јерменима, https://archive.org/stream/transcaucasiaan02brycgoog#page/
n10/mode/2up (преузето 15.12.2016).

20 Араратска долина, где се налази древни јерменски манастир Хор Вирап (VII век н. е.),
чувено је виногорје. Ту и данас рађа најстарији виноград који је, према легенди,
засадио Ноје.
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(1922-1996), песник, драматург, преводилац, публицист, двоструки добитник Државне
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орловски нос, бујну црну косу и тамне очи. Јерменски језик припада групи индоевропских језика, али су његова фонетика и граматика слични кавкаским језицима.
Поред грчког и албанског језика, који су такође индоевропски језици, ова три језика
не припадају ниједној постојећој језичкој групи.
24 Питер Балакијан, Река Ти�ар у �ламену: ис�орија �еноци�а на� Јерменима и реакција
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27 „Половином IX века, кад је Арапском халифу због борбе са Византијом била потребна
помоћ управника Јерменске Ашота I из породице Багратида, дао је Халиф Ашоту I титулу
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за цара, послао му царску диадему и закључио је са њим савезни уговор, пишући му
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Неколико година пре тога освојио је Василије I центар Павликијана, варош Тефрику.
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У ово доба благостање Јерменске било је на толикој висини, да су чувари стоке ишли
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историчар Васиљев) [Александар Александрович Васиљев (4. октобар 1867 – 30. март
1953), највећи ауторитет за историју Византије и културе средином XX века – прим.
М. М.]“ (из необјављене студије: П. Поповић и С. Смирнов, „Један епиграфски словено-јерменски споменик 1218 год. ...“, 24).

28 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 54.

29 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 55.
30 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 55.

31 „Траг Јерменије у Европи продубио се у XIX веку. Лорд Бајрон, који се касније борио
и погинуо у рату Грка за независност, и био узор хришћанима који су живели под
османском влашћу, провео је 1817. проучавајући и учећи класични јерменски језик,
у јерменском манастиру на острву Сан Лазаро у Венецији. Он се са толико страсти
односио према Јерменији да је написао: ‘Ако се Свето писмо правилно протумачи, Рај
се налазио у Јерменији – Јерменији која је платила скупо, колико и Адамови потомци,
за то пролазно учешће свог тла у срећи Онога који је створен од њеног праха. Управо
је Јерменија место на коме се потоп прво стишао, а голуб полетео. Али, нестанак Раја
скоро да означава несрећу ове земље; иако дуговечно, моћно краљевство, једва да
је икада било независно, а персијски сатрапи и турске паше су једнако пустошили
регион у коме је Бог створио човека према свом обличју’“ (Christopher Walker, Armenia:
The Survival of a Nation (New York: St. Martin’s Press, 1980), 33.

32 Готово читав Јереван подигнут је од вулканског туфа, лаког и порозног, одличног
грађевинског материјала који лети штити од жеге, а зими од хладноће (туф је глиновита стена постала углавном од слепљених честица вулканског пепела и другог
материјала). Посебна атракција главног јереванског трга је раскошна фонтана која се
састоји од 2775 водоскока – онолико колико је Јереван 1993. имао година. Осветљени
дискретно разнобојним рефлекторима, сваки од ових готово три хиљаде водоскока
изводи чудесан плес по ритму мелодије која допире из дубине тајанственог простора,
стварајући фантастичну игру воде, светлости и музике...

33 У дословном преводу са јерменског језика значи „Ластина тврђава“. Званично је отворен 29. новембра 1967.
34 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 53.

35 Sarah Kochav, Izrael: Sveta zemlja i njezin sjaj (Zagreb: Mozaik knjiga, 2003), 183.

36 Abraham Rabinovič, Izrael (Beograd: YUTEL, 1991), 169-170. Аутор дизајна књиге је
Миодраг Вартабедијан.

37 Детаљније видети: Бабкен Симоњан, „Књига као култ и духовна храна“, Глас библио
�еке бр. 18 (2011): 51-66.
38 Симоњан, „Књига као култ...“, 55.
39 Симоњан, „Књига као култ...“, 55.

40 Амерички лист Marietta Daily Leader (Vol. II, No 5, Marietta, Ohio, Monday, January 6, 1896,
p. 1) на насловној страни преноси вест агенције United Press од 21. децембра 1895:
“Armenians: Their Condition in the Various Turkish Provinces: What is Being Done in
the Way of Relief For the Sufferers: Wanderers in the Mountains Without Food – City
of Van contains 15.000 Refugees – Generosity of the Duke of Westminster – Destitutes
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Cared For. – CONSTANTINOPLE, Dec. 21. – (Correspondence of the United Press) – The United
Press is able to furnish the following, which gives the situation in the various provinces of
Turkey and also an account of what is being done for the relief of the destitute Armenians:
/ In the city of Trebizond, Dr. Parmalee and Mr. Crawford are issuing food and clothing to
about three thousand destitute persons. Many refugees have come in from the region of
Baiburt and Erzinga. About three thousand of these have crossed over into Russia, where
they can be secure from the sword, at least. / In the city of Erzeroum the wretched people
have been held in hopes of receiving back their plundered goods for some time since the
massacre, only to be disappointed. Nothing of any value is to be found. The villages of the
province are so stripped that about half of the population is destitute. Twenty-four villages
on the plain of Erzeroum have been devastated. In Erzingan, thousands of men, women and
children wander the streets in hunger and misery. The offer is constantly held before them
that if they will become Mohammedans, they will be fed from the bounty of the sultan. /
The villages of Pakarich, Aboushadajh, Hassan, Armedan, Gassnae, Khuruakef, Zimare,
Pingian, Arvor and others have been pillaged. Many people are wandering in the mountains
without food. / At Baiburt, numbers of women and children almost without clothing and in
the most awful misery are constantly coming into the city, to beg almost among its ruined
houses. / In the city of Erzeroum, Mr. W. N. Chambers and his wife are doing what they can
to releive the destitute and care for the sick with the funds furnished by the duke of Westminster’s commitee in London. / Hardly a village in the province of Bitlis escaped pillage.
In the Boulanik district of this province thirty-eight villages have been sacked. / As many
as 15.000 refugees have flod to Van, and are there homeless and without food. The robbers
have gathered in the whole food supply of the country districts, and, aided by the officials
of the country districts, are holding it for a rise in prices from the misery of the people and
the benevolence of the aid fund. The whole district of Sivas is given over to indescribable
misery. Arabkir, in the province of Harpoot, was pillaged by the Moslem inhabitants. About
2.000 Christians of all denominations were killed and every Cristian house in the city was
stripped of all its contents in ten days of rioting. Twenty-seven towns and villages in the
province of Diarbekir have been sacked” (Marietta Daily Leader, No. 5, Vol. II (1896): 1).
Исту вест, под насловом Woes of the Armenians : A Review of the Present Situation in
Various Provinces : Pitiful Details of Destitution, преноси и The New York Times (1896).
Оба документа чувају се у Државном архиву у Истанбулу.
Потресно сведочанство о геноциду над Јерменима 1915. свакако је и чувени роман
аустријског писца Франца Верфела (1890-1945) Че�р�есе� �ана Муса Да�а (Београд:
Нолит, 2001), у коме се преплићу историја и књижевност. У другом, допуњеном и
исправљеном издању на српском језику из 2001, издавач напомиње: „Прво издање
књиге Че�р�есе� �ана Муса Да�а ‘Нолит’ је објавио 1935. Међутим, роман је тада био
забрањен и заплењен. Цензура је деловала из политичких разлога. Следио је дуг судски поступак, који је довео у питање опстанак ‘Нолита’. После упорне, вешто вођене
борбе с цензуром, дело је ипак ослобођено, чему је, свакако, допринела и чињеница
да је овај роман имао велики критички одјек у свету. Објављивањем другог, допуњеног и исправљеног издања романа, придружујемо се великом јубилеју – 1700 година
Хришћанства у Јерменији.“ Аутор ликовног решења корица, преломљеног хачкара
са Христовим распећем који симболизује комадање Јерменије и расејање Јермена по
целом свету, је Миодраг Вартабедијан.

41 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 65.

42 Појам Румелија – „Земља Ромеја“ je турски назив за освојене земље Балканског полуострва. У Османском царству од XV века означавао је његов западни, балкански део,
за разлику од источног, анадолског.

43 Јован Пејин, Обнављање и�еје „крваво�“ сул�ана Аб�ула Хами�а II и НАТО-ЕУ а�ресија на Србију = Restoration of The Idea of “Bloody” Sultan Abdul Hamid II And NATO-EU
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Agresion on Serbia (Косовска Митровица: Дом културе „Свети Сава“ Исток-Хвосно,
2010/7518), 11, 12.

44 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 58.
45 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 61.

46 Пејин, Обнављање и�еје „крваво�“ сул�ана Аб�ула Хами�а II и НАТО-ЕУ а�ресија на Србију,
61, 62, 63.
47 Виктор Берар, О�абране с�ране о Србији и Балкану (Горњи Милановац: Библиотека
„Браћа Настасијевић“, 2016), 127, 128. Предмет Берарове истраживачке пажње, међу
бројним темама којима се бавио, били су и Јермени који су страшно пострадали у
Османском царству. Описао је и бројне сличности између српске и јерменске борбе
за слободу и независност.
48 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 72-73.

49 Godfri Gudvin, Privatni svet osmanskih žena (Beograd: Geopoetika, 2015), 164.
50 Gudvin, Privatni svet osmanskih žena, [172].

51 https://publicdomainreview.org/collections/armenians-and-armenian-photographers-inthe-ottoman-empire/ (преузето 25.07.2017).

52 Sir Robert Windham Graves, Storm Centres of the Near East: Personal memories 1879-1929
(London: Hutchinson & Co., 1933), 144.

53 Опширније видети у: Ашот А. Овакимјан, „Српски дипломатски извори о покољу Јермена
у Цариграду августа 1896. године“, Свеске Ма�ице ср�ске год. 7, бр. 21 (1992): 25-32.
54 У Архиву Србије у Београду чувају се документи који расветљавају трагичне историјске догађаје од августа 1896 – шифровани телеграми, депеше и извештаји српског
посланика у Цариграду Владана Ђорђевића (1844-1930) председнику Министарског
савета и министру иностраних дела Краљевине Србије Стојану Новаковићу. Сви ови
документи чувају се у архиву Министарства иностраних дела (МИД), од којих се један
део налази у фонду Политичког одељења (АС, МИД, ПО, I/6, F-III), а други у фонду
Српског посланства у Цариграду (АС, МИД, СПЦ, F-59), који није сређен (документи
нису нумерисани).
Турска регуларна војска и муслиманско становништво наоружано дрвеним и гвозденим батинама, моткама и ножевима, починили су незапамћене злочине о којима
сведочи Владан Ђорђевић: „У Хаскеју, у коме има 3 до 4 хиљаде кућа, искључиво
јерменских, није остала није�на кућа која није опљачкана. Пљачку су извршили
Турци, Курди (?) и војници турске марине (њих је било стотинама). Помагала им је
и чивутска канаља [и�ал. неваљалац, нитков, хуља – прим. М. М.]. Колико је људи
убијено у Хаскеју не зна се, али се зна да су поштеђене само жене и деца која нису
викала. Одрасли мушкарци су масакрирани. Цела пљачка одвезена је ‘систематично’ у Ок-Мајдан, где су је пљачкаши између себе поделили“ (Овакимјан „Српски
дипломатски извори...“, 26, 31).
Према мишљењу бившег драгомана [н�рч. dragomanos, ар. terjuman – тумач, службени
преводилац код страних дипломата, обично у Турској и на Блиском истоку – прим. М.
М.] Српског посланства, Теркана, јединог Јерменина српског поданика у Цариграду,
за време погрома убијено је 10.000 људи од којих је 2.000-3.000 видео својим очима
(ПО, F-III I/6, Пов. No 1566, 1. 128). Према подацима немачког, енглеског и италијанског
амбасадора, број жртава „прелази цифру од 6.000, без оних мртваца који су бачени у
море“ (Српско посланство у Цариграду, F-59, Пов. No 554, 1. 234) (Овакимјан, „Српски
дипломатски извори...“, 31, 32).
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55 Комитет јединства и напретка, чији су прваци водили устанак против апсолутистичког султана Абдул Хамида II, детаљно је организовао и применио план истребљења
Јермена. Био је водећа политичка партија османске Турске од 1908. до краја Првог
светског рата 1918.
56 Хами�ије (дословно, „они који припадају Хамиду“), добро обучене снаге састављене
од Курда, наоружаних и обучених у препознатљиве униформе, одговарале су једино
султану и били му фанатично одани. Крајем 1892. постојала су 33 пука хамидија,
сваки од пет стотина људи, а осниване су и нове.
57 Закон о �е�ор�ацији, тј. масовним исељавањима којима је био подвргнут велики део
јерменског народа, изузев Јермена из Цариграда, Измира и неких других крајева у
којима су се налазиле амбасаде и конзули неутралних земаља и оних које још нису
ушле у рат, издат је 14/27. маја 1915. Фактички, ова депортација била је смртна пресуда
јерменском народу.

58 Управо тог датума се сваке године на државном нивоу обележава годишњица јерменског геноцида.
59 Горан Игић, „Јермени и Срби су браћа по страдању: разговор са Бабкеном Симоњаном,
јерменским књижевником“, Печа�, 27. август 2010, 42-[48].
60 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 170, 171.
61 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 183.

62 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, [184].

63 У Холивуду је 1919. снимљен неми филм о масакру и депортацији јерменског становништва у Османској империји априла 1915, приказиван под називом Разорена
Јерменија (Ravished Armenia) и Рас�ро�аја �уша (Auction of Souls). Филм је заснован
на књизи преживеле јерменске девојчице Аршалујс [ јерм. „Зора“] Мардигјан
(Чемишгезек, Османска империја, 12. јануар 1901 – Лос Анђелес, 6. фебруар 1994),
која, пребегавши у Америку, мења име у Аурора Мардигањан, поставши симбол
јерменског страдања – „Јованка Орлеанка Јерменије“, која се такође појављује у
својој екранизованој животној причи.
Сценариста Харви Гејтс и његова супруга Елинор записали су Аурорину приповест,
која је 1918. у САД објављена као Разорена Јерменија, а следеће године у Енглеској, као
Рас�ро�аја �уша. Књига се добро продавала, али је и на платну доживела огроман
успех. Редитељ филма био је пуковник Вилијам Н. Зелиг.
Ова сензационална епска прича, приказана уз велики публицитет у Њујорку, Лос
Анђелесу, Лондону и другим градовима, започиње сценом разоружавања јерменских војника у османској војсци у јануару 1915, од којих су многи послати на копање
сопствених гробова, а затим убијени. Разорена Јерменија је први филм који је геноцид
приказао на филмском платну.
У САД је 2016. премијерно приказан и филм (драма / историјска фикција) о Јерменском
геноциду Обећање (The Promise), заснован на истинитим догађајима (сценарио: Тери
Џорџ, Робин Свикорд; режисер: Тери Џорџ; улоге: Кристијан Бејл, Оскар Ајзак, Шарлота
Ле Бон, Анђела Сарафјан, Раде Шербеџија) (трајање: 134 min; студио: Open Road Films).
64 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 239.

65 Поједини историчари и истраживачи геноцида сматрају да је масакр над Јерменима
био образац за већину геноцида који су уследили током XX века.

66 http://www.pecat.co.rs/2016/04/turski-plan-istrebljenja-jermena-kopirali-su-hitler-i-pavelic/ (преузето 11.08.2017).

240

67 The Memoirs of Halide Edib (New York-London: The Century, 1926) (published in English).

68 Халиде Едип Адивар, „По први пут избеглица“ [Chapter XI; Refugee for the First Time, 285294] [одломак из дела Мемоари Хали�е Е�иб, Њујорк-Лондон, 1926], у Ба��ала год. 57,
бр. 505 (2015): 36, 39 [превод с енглеског, белешка и коментари Ана Стјеља] [видети
и: Chapter X: Toward reaction; The Armenian question, [273]-284].
69 Ајн�ура, град удаљен 18 km северно од Бејрута.

70 Armin T. Wegner, “Open Letter to the President of the United States of America, Woodrow
Wilson”, Berliner Tageblatt, 23. фебруар 1919; Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915:
immagini e testimonianze = Armin T. Wegner and the Armenians in Anatolia, 1915: images and
testimonies (Milano: Guerini e Associati, 1996), 137/46.
71 Балакијан, Река Ти�ар у �ламену, 315.

72 Нагорно Карабах (�ур.-�ерс.) – „Планинска црна башта“; Јермени га зову Арцах.

73 „Споменик на Булевару Михајла Пупина, висок пет метара, поклон Новом Саду Друштва
арменско [тј. јерменско]-српског пријатељства од вулканског црвеног камена туфа,
од којег се праве и споменици и крајпуташи (хачкари) у Јерменији.
На споменику су, поред захвалности граду што је пружио уточиште јерменској
заједници 1739/40, уклесана и имена седморице југословенских пилота (из Подгорице) који су погинули 1988. у авионској несрећи приликом пружања помоћи
настрадалима у земљотресу у Јерменији: Предраг Маринковић, Владимир Ерчић,
Миленко Симић, Милан Мићић, Милисав Петровић, Бориша Месуровић и Јован
Зисов“ ([Аноним], „Питање, али јерменско“, у Име и �резиме Нови Са� (Нови Сад:
Прометеј, 2010), 172).
74 Хачкар на јерменском језику значи крс�-камен, с�оменик-с�ела, карактеристичан за
средњовековну јерменску архитектуру, а сваки је јединствен – не постоје два иста. Један
хачкар налази се у Земуну, а на Калемегданској тврђави сачуване су старе јерменске
надгробне плоче из 1676, 1685. и 1714. Од новембра 2010. хачкари, њихова симболика
и мајсторство уписани су у UNESCO-ву листу заштићеног културног наслеђа.
75 Игић, „Јермени и Срби су браћа по страдању...“, 42-[48].

76 Сликовит опис јерменских цркви у Исфахану (Иран) забележио је гласовити књижевник, путописац, филмски посленик и уметник Зулфикар Зуко Џумхур (1921-1989): „[…]
Данас ћу обилазити јерменске цркве у Исфахану.
Ваља само прећи древни краљевски мост од тридесет и три лука и наћи се на другој
обали у јерменском делу града – Ђулфи [ јерм. Џуга]. Та ћуприја је чудо од лепоте и
неимарске вештине, ваљда јединствена у свету. […]
Идем преко ове ћуприје у Ђулфу загледан у вирове Зајендеруда и мислим на Дрину и
њену ћуприју. Никада нећу прећи ни преко једног моста да се не сетим Андрића. […]
Јермени су почели да се насељавају у Исфахан када је на престо Персије дошла
чувена кућа Сафавида која се прочула у свету многим славним подвизима, нарочито
за владе мудрога шаха Абаза Великог. Великом градитељу Исфахана требали су
добри мајстори и врсне занатлије, а Јермени тада нису имали премца у свету. Нека
улема и скучени духови пружаху отпор доласку ових хришћана у царски Исфахан,
али брзо се и они уверише да је то вредан, честит, вешт и радин свет. Како су ови
хришћани из дана у дан потврђивали и увећавали свој углед и добар глас, тако
је и шах Абаз Велики повећавао своје повластице новим грађанима престонице.
Почетком седамнаестог века царска хазна дала је силне паре да се у Ђулфи подигне
велика црква Светог Бетлехема. Доцније је шах Абаз саградио још 12 хришћанских
богомоља надомак муслиманских џамија Исфахана. Јермени су стицали све више
права у Персијском Царству, тако да су сами бирали своје гувернере, судије и
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полицијске официре. Блиски сарадници и савезници самога шаха били су угледни
јерменски богаташи Коџа Петрос Валиђанијан и Коџа Авертики.
Ђулфа и данас личи на велику цветну башту по којој су скривене мале беле кућице.
У њима и данас на миру и у поштовању живе Јермени и њихове породице. Персијанци
су сигурно најтолерантнији народ Азије. Они су још пре хиљаду година осетили сву
нетрпељивост Арапа на својој кожи, на своме тлу и у својој вери и култури. Пре две и
по хиљаде година овај велики народ имао је владара који је проповедао трпељивост и
суздржљивост, забрањивао насиље, злочине и превођење заробљеника у веру победника. И данас у овој земљи живе једни поред других муслимани, Шиити, и Сунити,
хришћани, Јевреји, Асирци, Арапи, Зороастристи, Курди, Несторијанци којима су некада
православни господари Цариграда чупали носеве, секли уши и убијали их као псе.
Улице Ђулфе су чисте и сеновите. У хладу палми назиру се дућани и радионице трговаца и занатлија. Улицом прође покоји аутомобил, али тихо и пажљиво да не наруши
мир овог јерменског града ходочашћа.
У порти цркве Светога Ђорђа, која је већа од порте Саборне цркве у Београду, лете
јата голубова.
У авлији су камене клупе по којима се одмарају стари брадати верници. Они као да
су на тренутак сашли са фресака оближње цркве и дошли у порту да се мало одморе
од напорног стајања на зидовима, па ће се за Вечерње опет вратити у божију кућу,
попети на дувар и наставити да служе својој вери и закону.
Под црквеном куполом је мала отворена капела која више личи на љупки павиљон у
врту, него на строги споменик богу. У капели су два света камена која су Јермени овамо
пренели долазећи чак из Еривана. У богатом иконостасу који уопште не подсећа на
Византију, него је изворан и налик само себи је и мала слика Коџа Петроса Валиђанија
у богатој ношњи са дугачким брковима. Подсећа ме однекуд на Васу Чарапића или на
неког другог војводу из првог српског устанка. Очи Коџе Петроса су крупније, црње и
паметније него и у једног живог створа кога сам до сада срео у животу.
У црквеном музеју на крају порте су слике црквених достојанственика, мајсторски
урађене и богато урамљене. Држање ових светих људи је пуно скрушености и бојажљивости. Нема ни трага од позе и наметљивости васељенских патријарха у злату и свили
по зидовима патријаршије у Фанару на Златном рогу.
Ту су и драгоцености црквене ризнице, али се ја као нехришћанин слабо сналазим у
њиховој намени, облику и вредности.
Одељења намештаја показују богатство и добар укус овог старог народа. Ту нема
ниједне ружне, гломазне и безвредне ствари која би сметала осећањима мере и намере.
На почасном зиду је велики триптих из живота шаха Абаза Великог. Шах Абаз у лову.
Шах Абаз прима амбасадоре на царском двору. Шах Абаз на челу своје неустрашиве
коњице. […]“ (Зуко Џумхур, „Јерменска Ђулфа“, у Писма из Азије (Мостар: Прва књижевна
комуна, 1983), 134, 137-138).
Два хачкара из 1602. и 1603. пренета су са гробља у Ђулфи пре његовог уништења,
данас изложена у Ечмиадзину.

77 Игић, „Јермени и Срби су браћа по страдању...“, 42-[48].
78 Ваагн Давтјан, „Луталица вечности“, 2.

79 Адекватнији израз је си�ни �р�овци [прим. М. М.].

80 Богумил Храбак, „Јермени у балканским земљама и Београду до краја XVIII века“,
Зборник ра�ова Наро�но� музеја Чачак бр. XXVIII (1998): 21-51.

81 Ово поглавље базирано је на зборнику: Агоп Орманджиян, ур., прев., прир., Арменски �ъ�е�иси за Балкани�е: XVII-XIX в. (София: Наука и изкуство, 1984) [= Јерменски
�у�о�иси са Балкана: XVII-XIX в. / приређивање, превод са старојерменског и коментар
Агоп Орманџјан], (чији се један примерак чува и у фонду Народне библиотеке Србије),
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односно раду: Агоп Гарабедян, „Сербия, Сербы и Белград глазами армянских путешественников от начала XVII до начала XIX вв.“, у Бео�ра� у �елима евро�ских �у�о�исаца,
одговорни уредник Љубинко Раденковић (Београд: Балканолошки институт Српске
академије наука и уметности, 2003), [55]-66.
Агоп (Оник) Орманџјан био је специјалиста за јерменистику и кавказологију. Дипломирао је журналистику на Софијском универзитету „Свети Климент Охридски“, потом
специјализирао Јерменски језик и књижевност на Јерменском државном универзитету.
Остварио је богату каријеру као новинар, најплоднији преводилац јерменске уметничке књижевности на бугарски језик – између осталог, превео је преко 30 романа,
аутор је неколико научно-фантастичних романа, изучавао је историју Јерменије и
јерменског народа из разних периода, као и јерменску књижевност... Био је предавач
Јерменистике и кавказологије на Факултету класичне и нове филологије на Софијском
универзитету. Приредио је двотомни јерменско-бугарски речник, речник јерменских
имена и многе друге публикације. Преминуо је 8. септембра 2016.
Доц. др Агоп (Гарабед) Гарабедјан (1943) је историчар и професор, бивши директор
Института за балканистику Бугарске академије наука (БАН) у Софији (Бугарска).
Биографске белешке о Симеону Тбир Лехацију, Ованесу Товмаџјану и Хугасу Инџеџјану
преузете су из његовог рада.

82 Вачик Смбатович Налбандян, Сергей Нерсесович Саринян и Сурен Бардухович Агабабян,
Армянская ли�ера�ура: [Текс�]: учебное �особие �ля филоло�ических с�ециальнос�ей
универси�е�ов и �е�. инс�и�у�ов (Москва: Высшая школа, 1976), 126-128.
83 Биографске белешке о Симеону Тбир Лехацију, Ованесу Товмаџјану и Хугасу Инџеџјану
видети у: Агоп Гарабедян, „Сербия, Сербы и Белград глазами армянских путешественников от начала XVII до начала XIX вв.“, 56, 58, 59-60.
84 Симеон Тбир Лехаци (Замосаци) (Феодосија, Крим, 1548 – Лавов, 1637?), чија се породица крајем XVI века трајно преселила у Замосцие (Zamoście, Пољска). Веома знатижељан, читао је историјска, географска, али првенствено богословска дела. Године
1607. Лехаци напушта Замосцие и сели се у Лавов (Украјина), где је постојала велика
јерменска колонија са својим духовним, просветитељским и културним институцијама. Ту је дошао подстакнут искључиво жељом да путује, како би упознао свет и
разне народе.
У периоду 1608-1620. Лехаци путује разним маршрутама. Године 1620. оженио се у
Лавову, где почиње да се бави преписивањем богословских књига, природњачких
дела и других светских трактата. Постао је учитељ 1624.
Своје утиске са путовања Лехаци је описао у Пу�ним белешкама, рукопису који се чува
у Универзитетској библиотеци у Лавову. Први пут су издате на јерменском језику у
Бечу 1936, а одломци су објављени на бугарском језику 1984. у зборнику Арменски
�ъ�е�иси за Балкани�е: XVII-XIX в.
85 Гарабедян, „Сербия, Сербы и Белград глазами армянских путешественников…“, 57.
Сматрајући Сарајево седиштем румелијског беглербега, Лехаци се, највероватније,
преварио. У историји се поуздано зна да је 1580. образован Босански ејалет, који је
обухватао не само Босну и Херцеговину, већ и неке области Хрватске. Седиште Босанског пашалука првобитно је била Бања Лука, затим Сарајево, а од краја XVIII века
– Травник. Детаљније видети у: Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk: postanak i upravna
podjela (Sarajevo: Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, 1959), 38-81, 88-91.
86 Гарабедян, „Сербия, Сербы и Белград глазами армянских путешественников…“, 58.

87 Ованес Товмаџјан (Истанбул, 1717 – Сан Лазаро, 1806), 1732. одлази на студије на
острво Сан Лазаро, у Мехитаристичку јерменску католичку конгрегацију, где уписује
тамошњу духовну школу. Трговачка делатност пружала му је врло широке могућности
за путовања, па је током више од тридесет година више пута посетио Балкан и многе
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друге земље у Европи, Азији и Африци. Неколико пута постављан је за свештеника;
пред крај живота, у дубокој старости, коначно се вратио под окриље Цркве и настанио
у манастиру на острву Сан Лазаро, где је и умро.
Читав свој живот Товмаџјан је описао у једној обимној књизи, која донекле има
карактер путних белешки. Обима је 527 страна, а насловљена Ис�орија јереја Ованеса
Товмаџјана, који је �ри�есе� �о�ина �у�овао �о Евро�и, Азији, Ин�ији, Африци и Е�ио�ији,
на�исана на ос�рву Сен Лазар у Венецији 15. �ецембра 1790. �о�ине. Рукопис се чува у
збирци Конгрегације.
Овде су коришћени одломци из књиге Арменски �ъ�е�иси за Балкани�е.

88 Гарабедян, „Сербия, Сербы и Белград глазами армянских путешественников…“, 59.

89 Географ, историограф и филолог Хугас Инџеџјан (Истанбул, 1758–1833) један је од
најсјајнијих представника јерменске културе ван Јерменије у периоду од XVIII до XIX
века. Образовање стиче у Мехитаристичкој конгрегацији, 1779. постаје њен члан,
а од 1800. и врховни опат Конгрегације мехитариста. Често је путовао из Венеције
у Истанбул и у више наврата био у Југоисточној Европи и Северном Прицрноморју.
Између 1792. и 1809. неколико пута био је у Србији.
Истовремено са својим делима из историје и политичке географије, Инџеџјан
учествује и у писању вишетомне Гео�рафије че�ири с�ране све�а, у којој је том
„Османска империја“ био у потпуности његово дело. Овде су коришћени одломци
из тома VI оригиналног издања Гео�рафије че�ири с�ране све�а (Евро�а, Азија,
Африка, Америка) коју је приредио Хугас Инџеџјан, уз дозволу, под старатељством
и уз учешће његове светости опата Степаноса Кјувера Агонца (1740-1824) (Т. VI,
Евро�а, 1804, Венеција, острво Сен Лазар), преведен и објављен у Арменски �ъ�е�иси
за Балкани�е: XVII-XIX в.
У тому VI описана су насеља и демографске области устројене потпуно по принципу
административно-територијалне поделе у Османском царству крајем XVIII века. Ту се
аутор првенствено позива на Џиханнаме (Све�о�оказа�ель, Гео�рафију све�а) Катиба
Челебије – првог општег историјско-географског дела на турском језику у XVII веку
и једну од првих турских штампаних књига (1732).
Том VI историјске Гео�рафије све�а, иако не поседује карактеристичне особености
жанра путних белешки, у главним цртама је управо путни дневник. Знатан део материјала аутор је сабрао распитујући се код путујућих трговаца, мисионара, духовника
и обичних грађана. Током двадесет година Инџеџјан је више пута пролазио балканским земљама на путу у Истанбул, Венецију, Букурешт, Крим, Београд, Солун и туђим
утисцима додавао и своја посматрања и коментаре. И, што је највредније, он је све
то упоредио са информацијама древних и средњовековних историчара, као што су
Прокопије Кесаријски, Птолемеј, Амијан, Јордан, Стефан Византијски, К. Багрјанородни, Бјушинг и други. Аутори се у више наврата позивају и на дела дубровачког
бенедиктинског монаха, историчара и преводиоца XVI века Мавра Орбина (Орбинија)
(1563-1610), који се прославио својим чувеним делом Il Regno degli Slavi (Краљевс�во
Словена, Пезаро, 1601) у коме говори о слави и величини „словенске нације“, настојећи
да ученом свету Запада прикаже прошлост овог народа.

90 Арменски �ъ�е�иси за Балкани�е, 98. Сагласно веродостојним подацима, Хиландар
– четврти у јерархији светогорских манастира и сам значајан центар духовности
и културе српског народа – основао је велики жупан Стефан Немања (1166-1196) и
његов најмлађи син Растко, који су утемељили независну средњовековну државу и
аутокефалну Српску цркву. Потом ју је надградио Стефан Душан, који је 1345. себе
прогласио царем српско-грчке државе.
Свети Сава био је син Стефана Немање, који је, након што је постао монах, примио
име Симеон (видети и: Гојко Суботић, прир., Манас�ир Хилан�ар (Београд: Галерија
Српске академије наука и уметности), 1998).
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91 Антон Фридрих Бјушинг (Anton Friedrich Büsching, Штатхаген код Хановера, 27. септембар 1724 – Берлин, 28. мај 1793), географ, историчар, статистичар, библиограф,
педагог, издавач.
92 Јово Бајић, ур., Јермени: ис�орија – �еноци� – расејање (Београд: Српско-јерменско
друштво, 2003), 100. Штампање ове књиге омогућио је Јерменски народни покрет.

93 О типолошкој сличности у формирању јерменске и српске културе у епохи националног препорода (од краја XVIII до седамдесетих година XIX века), штампању
књига на језицима јужнословенских народа у јерменским штампаријама (Вук
Караџић и Јермени), присутности српског народа и његове културе код Јермена,
Јерменији и Јерменима у српској књижевности и периодичној штампи, опширније
видети у монографији: Ашот А. Овакимјан, Срби и Армени: кул�урне и књижевне везе
о� краја XVIII �о �оче�ка XX века (Београд: Српско-арменско друштво; Радио-телевизија Србије; Радио-телевизија Београд, 1993). Међутим, овде треба нагласити да
је у српском језику уобичајена и правилна варијанта Јерменија, Јерменин, Јерменка
(евентуално, али врло ретко Ерменија, Ерменин, Ерменка), док се архаизми Арменија,
Арменин, Арменка врло ретко користе.
Да се током више од једног столећа у српској и јерменској култури одиграва динамичан
процес узајамне сарадње и обогаћивања сведоче и бројни преводи српске књижевности на јерменски језик, међу којима су: Лаза Лазаревић, Први �у� с оцем на ју�рење,
1890; Арутјун Карађозјан, Црно�орци (брошура), Тифлис, 1890; Лаза Лазаревић, Први
�у� с оцем на ју�рење, посебно изд., Шуша, 1894; Ђура Јакшић, На мр�вој с�ражи (у
јерменском преводу С�арац Марко), Тифлис, 1896; Ованес Тумањан, Из ср�ско� е�а,
Јереван, 1939. и друга дела.
94 Феликс Каниц, Србија: земља и с�ановниш�во о� римско� �оба �о краја XIX века, књ. 2
(Београд: Српска књижевна задруга; Рад, 1985), 121.

95 Детаљније о манастиру Јерменчићу видети: Маријана Матовић, „Јермени у Чачку:
1885-1948: (1. део)“, Зборник ра�ова Наро�но� музеја, бр. XLIII (2013): 62-63.
У XVIII веку постојала је црква у Београду, али су је Турци срушили 1739, а Јермене
и друге хришћане прогнали из српске престонице. Напуштајући Београд, Јермени
су се населили у Новом Саду где су 1746. године саградили своју нову цркву, али је и
она срушена 1963.
У Београдско-карловачкој архиепископији налази се и манастириште Све�и Геор�ије
/ Јерменика: „Био је задужбина деспота Стефана Лазаревића, али је у Великој сеоби
Срба, крајем XVII века, страдао. Постојао је на територији између данашњих насеља
Калуђерице, Лештана и Великог Мокрог Луга“ (Слободан Радовановић и др., Сви ср�ски
манас�ири: во�ич �о свако� манас�ира (Београд: Magic map, 2014), 47). Међутим, током
векова историјат назива Јерменика пао је у заборав. На простору данашње Србије има
и других топонима и хидронима изведенних од корена јерм, као што је, на пример,
село Јерменовци у Банату...
96 Љиљана Лазић, Јерменска црква у Новом Са�у: избрисана баш�ина (Нови Сад: Музеј
града Новог Сада, 2014), 27.

97 Бранислав Тодић, Грачаница: сликарс�во (Приштина: Музеј у Приштини; Народна и
универзитетска библиотека; Универзитет у Приштини, 1999), 81, 94.
98 Лазић, Јерменска црква у Новом Са�у..., 27.

99 Трива Милитар, Нови Са�: на раскрсници минуло� и са�ање� века, прир. Живко Марковић
(Нови Сад: Градска библиотека, 2000), 122, 340.
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100 Ђорђе М. Србуловић, Кра�ка ис�орија Ново� Са�а (Нови Сад: Прометеј и Општински
завод за заштиту споменика културе, 2002), 69 (видети и: http://www.srpskilegat.rs/
dogadjaj/jermenska-crkva-u-novom-sadu-izbrisana-bastina/) (преузето 3.6.2016).
О рушењу јерменске цркве видети и: http://www.slobodanjovanovic.org/2011/07/06/
dusan-kovacev-rusenje-jermenske-crkve-u-novom-sadu/ http://www.danas.rs/danasrs/
srbija/novi_sad/jermenska_crkva_u_novom_sadu__izbrisana_bastina.40.html?news_
id=281370, http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/27556/Hram-porusen-zvona-sakrivena(преузето 4.09.2014).

101 Трговачку заједницу, претежно састављену од православних трговаца – Срба, Цинцара,
Македонаца, Грка и Јермена, у Хрватској и Јужној Угарској називали су „Левантинском
нацијом“.
102 „[…] Док је у другим земљама или деловима света долазило до стварања трговачких
система у складу с производњом, с географским условима пословања и с привредном
политиком појединих држава или удружених градова, повезивање трговаца у европској
Турској већ током XVI века је извршено на верској, односно етничкој основи. Клице
ове појаве без сумње су давнашње: треба их тражити у сложености и многоврсности
хеленистичког света; у вечитој подвојености између земаљских господара и трговаца
на Леванту; у продору Млечана, Ђеновљана и других западних помораца и трговаца у
византијску сферу, где су, законом, посебно третирани; најзад, и у особитом положају
Дубровчана у средњовековним балканским државама.
У Турској, системи трговаца конфесионално, односно етнички повезаних стварају
се као противтежа страним трговцима, на пример Дубровчанима, који се држе као
систем већ самим тим што уживају исти правни статус, одређен једним документом
датим за све. На овакво груписање утицао је и исламски карактер државе у којој
су се припадници других вера окупљали у заједнице поготову оног часа кад би се
нашли у градовима; то се дешавало тим пре што је и сама турска администрација
разликовала становнике према њиховој етничкој и верској припадности, понекад
и у смислу давања посебног правног статуса. Трговачки системи припадника истог
народа или вере јавили су се у Турској и због могућности њиховог повезивања са
сународницима или једноверницима насељеним у другим државама, што је особито
карактеристично за Јевреје, Грке, Јермене, Дубровчане, касније и за православне
Србе. Чињеница је да су такви системи, иако не тако јасно изражени (сем код Јевреја),
функционисали и у оним земљама које су окружавале Турску, пре свега у Италији,
Аустрији и у румунским кнежевинама, – делимично, можда, и услед потребе ефикаснијег пословања с турским тржиштем.
[…] Јерменска упоришта, која су се могла наћи једино у већим градовима, протезала
су се дуж главних комуникација између Венеције и Беча, на западној, и персијских
градова, на источној страни“ (Радован Самарџић, „Београд у међународној трговини
XVI и XVII века“, у Ис�орија Бео�ра�а, ур. Васа Чубриловић, том 1 С�ари, сре�њи и нови
век, ур. Васа Чубриловић (Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење
историјских наука; Просвета, 1974), 365.
103 „По врстама трговинских послова, они [трговци – прим. М. М.] су били: бакали,
болтаџије, магазаџије, механџије и комисионари. Бакали су продавали углавном
животне намирнице: масло, сир, мед и др. Бол�аџије су трговале мануфактурном
робом. Ма�азаџије су у својим магазама чували робу, као, на пример, со, жито, брашно,
гвожђе, и продавале је на велико. Механџије су се бавиле угоститељским пословима
и трговале разним пићима. Комисионари су као посредници обављали трговинске
послове за туђ рачун, уз известан проценат. Посебно стоје трговци који су се, узгред
или искључиво, бавили новчаним прометом. То су били мењачи и банкари“ (Милен
М. Николић, Тр�овина у Србији: 1804-1957 (Крагујевац: Народна библиотека „Вук
Караџић“, 2008), 130-131).
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104 „[...] Први трговци који су се, после 1521, стали окупљати у Београду добрим делом су
стизали у пратњи султанове војске, често покретане на рат против Угарске и Аустрије.
Јер, као што говоре одлуке Царског дивана, трговци и занатлије пратиле су војску у
походу не само својом вољом, чега је, свакако, било (да би, сачињавајући привлачан
круг око војног логора, нудили своју робу, вршили разне услуге и остајали, после
одласка војске, да је сачекају кад се врати с пленом), они су то чинили и према наредбама које су стизале с највишег места, како војска не би, особито кад логор потраје,
остала незбринута и лишена свакидашње разоноде. Трговци су, у ствари, стизали
у оној шароликој маси која се са свих страна сливала око чадора и у којој је било и
свирача, глумаца, пеливана, хлебара, месара, као и многобројних сиромаха који су
ту налазили привремену службу или су, док их не обесе, крали. Ова појава, међутим,
само је појединост у ширем склопу чинилаца који су, понекад и непосредно, утицали
на обнављање живота у Београду и на покретање, трговином, његовог крвотока [...]“
(Самарџић, „Београд у међународној трговини XVI и XVII века“, [359]).

105 Јермени нису народ традиционалних земљорадника, будући да је њихова отаџбина врло
незахвална за земљорадњу, па су се радије бавили другим занимањима, првенствено
трговином: „[...] U XVIII i na samom početku XIX veka, između 1731. i 1806, sistem trgovine,
dva veka ranije uspostavljen za posredovanje između otomanskog i evropskih tržišta tako
što su evropskim trgovcima garantovane određene privilegije, znatno je liberalizovan. Novi
trgovački ugovori zaključivani između Otomanske imperije i evropskih zemalja (Francuska,
Rusija, Austrija, Britanija, Prusija) garantovali su još mnogo veća prava evropskim trgovcima
na teritoriji Imperije, a pri tome su profitirale ne samo zemlje uključene u trgovačke poslove
već i kompetentni posrednici verzirani u tajne i istočne i zapadne ekonomije – Jevreji,
Jermeni i Grci [...], i gradovi kroz koje se trgovački promet odvijao, kao što je to bio slučaj
i sa Beogradom“ (Mirjana Prošić Dvornić, Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka
(Beograd: Stubovi kulture, 2006), 150).
106 “[...] Na obali Save nalaze se tri mahale Cigana (Kiptī). Na obali Dunava imaju tri mahale Grka
(Rūm). Srba i Bugara ima, također, tri mahale. U blizini ovih mahala pokraj tvrđave (kal‘a)
stanuju Jevreji. Ima i jedna jermenska mahala. Franačke mahale nema. Muslimanske mahale
nalaze se na odabranim, visokim, prostranim i zračnim dijelovima šehera [...]“ (Evlija Čelebi,
Putopis: odlomci o jugoslovenskim zemljama, prev., prir. Hazim Šabanović (Sarajevo: „Veselin
Masleša“, 1979), 84).
„[...] Iako je u beogradskim čaršijama postojala prostorna versko-etnička podvojenost,
u poslovnom životu trgovačko-zanatlijskog dela svi su podjednako učestvovali i granice
identiteta su stalno prelažene radi racionalnog obavljanja ekonomskih transakcija. U privatnoj
sferi, međutim, stambene četvrti, mahale, održavale su strogu segregaciju populacije prema
religijskoj i etničkoj pripadnosti. Na padini koja se od centralnog grebena spuštala prema
Dunavu (Dorćol) nalazile su se sve do 1862. mahale Turaka Zerlija (Zerek) i Jevrejska četvrt
(od Dušanove ulice do Jalije). S druge strane, na padini prema Savi, prostirala se varoš u
kojoj su živeli Srbi i drugi hrišćani, Grci, Cincari, Jermeni, nosioci glavne komercijalne moći u
Otomanskom carstvu. I unutar mahala koje su se sastojale od 40-50 kuća zakon privatnosti i
izolovanosti individualnih domaćinstava bio je strogo poštovan [...]“(Prošić Dvornić, Odevanje
u Beogradu u XIX i početkom XX veka, 154).

107 „[...] Јерменска црква, у легенди плана означена са S, уцртана је у непосредној близини
католичког гробља. Први податак о постојању Јерменске цркве даје француски путописац Г. Кикле 1658. Нешто касније Јерменску цркву помињу Ј. Ф. Ауер 1664. и др Браун
1669. Међутим, М. Прандштетнер 1608. помиње само јерменско гробље које је оградом
одвојено од католичког гробља, али цркву не помиње. Упоређујући локацију ове цркве
на нашем плану с локацијом јерменског гробља на другим плановима с краја XVII века,
можемо закључити да се она налазила на поменутом гробљу. Имајући то у виду може
се претпоставити да је прво формирано гробље, вероватно после досељења Јермена у
другој половини XVI века, а затим на истом месту саграђена црква, несумњиво после
1608. Њена ближа локација не може се прецизније одредити у односу на садашњу
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ситуацију града. Вероватно се налазила на простору између улица Царице Милице
и Обилићевог венца [...]“ (Жељко Шкаламера, Марко Поповић, „Нови подаци са плана
Београда из 1683“, Го�ишњак �ра�а Бео�ра�а књ. 23 (1976): 46).
„Говоря об армянской церкви Белграда второй половины VXII века, важно отметить,
что здесь, как и во многих других армянских церквях, создавались рукописные
книги. Трудно сказать, сколько их было написано в Белграде – часть стала жертвой
разрушительных войн [...]
Сегодня трудно определить точное местонахождение церкви. Сравнивая план Белграда XVII века с сегодняшним планом, можно предположить, что она находилась
между нынешними улицами Обиличев венац и Царица Милица, в нескольких десятках
метров от одного из центральны х кварталов – Зелени венац [...] (Бабкен Симонян,
„Армяне в Сербии в XIII – XX веках“, Анив бр. 3 (2006): 19).

108 Čelebi, Putopis: odlomci o jugoslovenskim zemljama, 84, 90; С�оменик СКА бр. 42 (1905): 10, 12.

109 Др Едвард Браун, кога је лондонско Лекарско друштво послало на Исток, посетио је
Београд „непосредно пре него што је у њему Крст био опет пободен.“ Затекао је Београд као „велику тврђаву и многољудни пространи трговачки град,“ истичући веће
поштење Јермена од поштења Јевреја и Грка. Веома повољан суд о земљи и људима
Србије објавио је у књизи A Brief Account of Some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria,
Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli: As Also Some Observations
on the Gold, Silver, Copper, Quick-silver Mines, Baths, and Mineral Waters in Those Parts: with
the Figures of Some Habits and Remarkable Places (London: Benj. Tooke, 1673).

110 Штефан Герлах (1546-1612), немачки протестантски проповедник, богослов и путописац.
111 „[...] Због трговачких послова често су се међу собом удруживали. Помињу се у једном попису неки Мартин Агамир ‘Персијан’ и Мартин Агабек ‘Ерменлија’. ‘Персијан’,
вероватно овде значи исто што и Јерменин. (Од Мартина Агамира имамо један исказ
о Јерменима који су око 1706. године побегли из Београда у Будим, одакле их је силом
вратио у Београд злогласни капетан Перкаци. ‘И каза Мартин, Агамир Персијан, да
је стар 33 године, а родио се у персијанској земљи, Ереванлији шехер. А из Белиграда
изишао сам има четири месеца, паки из Варадина како сам пошао три месеца. И каза
да је отправио Перкацији 17 душа, од Будима у турску земљу, крштених. Оцеви били
Јермени, а матере Туркиње, али су се били покрстили и децу родили, и били су у
кршћанлуку који 10 година, који 15, који 7, како који. Тако каза да су јерменске жене
казивале у Београду и тужиле се.’) Раније изгледа да их је у Београду било више, око
двеста душа, али су се раселили. Изгледа да није било довољно посла за толики број
Јермена, који су били одлични трговци. Међу њима је било појединаца печалбара без
породица. Око 1720. забележено их је око 40 власника кућа или радњи са, вероватно,
око стотину душа.
За неке Јермене не бисмо уопште знали да су Јермени да то, поред њиховог имена није
изричито забележено. Забележена су доста често само њихова имена и то она јеврејског,
грчког или латинског порекла, тако општа у свим хришћанским групама. Тако су
забележени као Јермени неки Јаков, Јован, Јозеф, Павле итд. Код неких су забележена
и по два оваква имена те није јасно које је име, а које презиме; а можда и само имена
као на пример Јован Мартин, Марко Антоније, Петар Јаков, Мартин Грегори, Марија
Грегорија итд. Каквог су порекла имена или презимена Анош, Агабек, Маносе, Херсан,
Маркамли, Фрето, Ефоло, Кунела итд. – не знамо.
По белешкама, које потичу од аустријских власти, Јермени су се тада изјаснили
највећим делом за католике. Изгледа међутим да су се врло мало разликовали од
православних, а много од католика. То се види из извештаја јерменског католичког
митрополита Вартабида, који је због прогона од Турака побегао ‘из Кафе у Тртарији’ у Аустрију, а затим дошао у Београд. Са верским приликама које су владале
код београдских Јермена он није био задовољан. По њему је већи део Јермена био
православне вере, али ни са онима који су се определили за католичку веру није
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био задовољан; нису му се чинили довољно добри и поуздани католици. Тако на
пример нису се држали грегоријанског календара, постова и обреда онако како
то захтева католичка црква. Није му било право ни што су се женили Немицама,
Мађарицама и Српкињама. (Да су се женили Српкињама, то знамо из писма јерусалимског патријарха Доситеја од 1706, у коме овај даје београдском свештенству
упутства како има да се понаша према таквим супружницима.) По мишљењу Вартабида, Јермени су умногоме одступили од учења и обреда католичке цркве, те је од
Пропаганде тражио да се у Београд пошаље један мисионар који ће их у томе боље
поучити. (Изгледа да се Јермени, православни и католици, нису много слагали, ни
међусобно, а ни са Вартабидом. Католичка група међу Јерменима тражила је да јој
се за пароха пошаље јерменски свештеник из Софије.) Пропаганда је примила овај
предлог, те је послала неког оца Кочијатура из јерменске колоније у Венецији да
изврши овај задатак. Потицајем Вартабида, а настојањем исусоваца, којима су Јермени, као и сви католици у Београду били подређени, Јермени у Београду стварно
су тек за време аустријске управе покатоличени.
Јермени су имали у Београду већ за време Турака своју цркву и свога свештеника.
Већ 1722. налазила се у Београду јерменска црква. У једном опису Београда од 1728.
забележена су два подрума на свод, у којима је раније држана служба божја. Изнад ова
два подрума, који су се налазили у делу града испод тврђаве, налазила се и дрвена
кућа у којој су се Јермени често сакупљали. Када је дошао митрополит Вартабид у
Београд позвали су га Јермени да одржи службу у тој цркви. Вартабид је одбио, јер
је сматрао да је срамота држати службу на таквом месту. Убрзо, 1723, вероватно
његовом иницијативом добили су Јермени једну џамију, коју су употребили за цркву.
Прилозима београдских Јермена успео је тадашњи свештеник Вехрад да ову џамију
уреди за цркву према јерменском националном обреду. Овако преуређена чинила
му се лепша од јерменске цркве у Ливорну, у Италији, одакле је он дошао; тако је бар
писао Пропаганди у Риму. Осим џамије добили су и две куће, које су биле уређене
за стан јерменским мисионарима. Како су ове оправке стајале доста то је Вехрад
тражио материјалну помоћ од Пропаганде. За време аустријске управе Јермени су
поред свештеника имали и сталне мисионаре. Свештеничку дужност међу Јерменима у Београду вршили су Стефан Адеолат из Јоката, Петар Вехрад (пре 1722. до
1731), Илија Цариградски (1731-1735), Јаков Буса (1735-1737), Михајло Вартијерис
из Себаста и, најпосле, Јаков из Ерзерума који је 1739, заједно са својом паством,
пребегао из Београда у Нови Сад, где је пренео и црквене утвари.
Јермени су изгледа били религиозни људи. Међу њима се налазио и приличан број
‘хаџија’, тако су забележени као хаџије Арман, Каријабет, Месроп (Као јерменски трговац забележен је и неки хаџи-Маринко.) [...]“ (Душан Ј. Поповић, Бео�ра� кроз векове
(Београд: Туристичка штампа, 1964), 157-159).

112 „Е�ничка �ру�а се, дакле, формирала као заједница људи са одређеним посебностима, у оквиру шире етничко-културне целине. Она је састављена од чланова
истог или сличног порекла, и има, поред тога, заје�нички �ијалека� или језик,
обичаје, �ра�ицију и мно�е с�ецифичнос�и у елемен�има ма�еријалне кул�уре,
као и више �ру�их кул�урно-ис�оријских обележја. Е�ничка �ру�а је, �о �равилу, али
не и нужно, на о�ређени начин �ру�исана и �ери�оријализована заје�ница (Петар
Влаховић, „Етничке групе Црне Горе у светлу основних етнолошких одредница“,
Гласник Е�но�рафско� музеја књ. 60 (Београд, 1996): 14). Таква етничка група развија
осећај међусобне повезаности својих чланова, идеју истог порекла и припадности,
потребу за међусобном чвршћом сарадњом и повезивањем, тежи духовном јединству групе и у том смислу се негује свест о посебним карактеристикама у односу
на друге такве етничке појаве. Јачањем јединства и повезаности припадника
групе, уз нужно повољно деловање друштвено-економских и других чинилаца,
етничка група кроз време опстаје и постоји као посебност међу другим етничким
заједницама“ (Жарко В. Обрадовић, Балкански е�нички мозаик: мањинско �и�ање
на Балкану (Београд: Чигоја, 2014), 29-30).
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113 „[...] ‘Белиградски христијани’ (тј. сви православни), како је називано београдско
становништво, много су пазили на верске и црквене обичаје. Црквене власти, у
првом реду свештенство, нарочито су пазиле како појединци врше верске дужности. Више црквене власти, па и сами свештеници, у питањима у којима нису били
сигурни како треба да према вернима поступе, каткада и у питањима релативно
незнатним, тражили су обавештења ни од кога мањег него од јерусалимског
патријарха. Тако су се 1706. београдски свештеници обратили молбом јерусалимском патријарху да их обавести, да ли се Српкињама, које су се за време рата удале
за Јермене, може дозволити причест. Тадашњи јерусалимски патријарх Доситеј
одговорио им је да се тим женама може дати причест само у случају ако су се удале
из невоље али, ако су се удале из обести, онда им се не може дати причест ‘пошто
божји закони јако забрањују брак са јеретицима’. У свом одговору саветује он
београдским свештеницима да се оне жене које још нису венчане ‘сад венчају, али
да их не венча свештеник Јерменин, него православни свештеник. А да буде под
казном проклетства, која треба да се чује у целом граду, она жена која се одсада
уда за Јерменина. И да нема приступа у цркву, ни да се причешћује, нити да се после
смрти удостоји погреба’. У писму се даље образлаже зашто треба тако поступати.
Ако у мирно време ‘пођу за јеретике, не могу добити опроштаја, нити могу бити
хришћанке али, за време невоља, оне су да не би част своју изгубиле, а веру своју
сачувале, учиниле мање зло да не би учиниле веће. То је дакле потреба обазривости. Али има још нешто, јер ако се венчају на грчки начин, можда ће Јермени то
поштовати те постати православни. Ако Јермени још и долазе у цркву нашу да
слушају литургију немојте их терати, јер је то противно светим канонима. Док су
Јермени нека се не причешћују, али им не сметајте да узимају анафору’“ (Поповић,
Бео�ра� кроз векове, [208]-209).

114 „[...] Било је појава да су, осим [бечке] Оријенталне компаније, и јерменски трговци
преотимали трговину од Срба и других трговаца. Јермени су, иначе, већ одраније
трговали са Немачком и Бечом реком Дунавом. Један Србин се септембра 1669. жалио
у Будиму споменутом Брауну да ‘јерменски трговци постепено ‘�рео�имају �р�овину’.
Иначе, јерменски трговци су у Београду изгледа били доста ојачали. То се може закључити из казивања истог Брауна, који је из Будима стигао у Београд 6. септембра 1669.
и одсео код једног јерменског трговца. Том приликом је посетио и ‘неколико других
јерменских трговаца који су поизграђивали лепе куће. Једна је имала чесму и лепо
купатило и пећи’ [...]“ (Рајко Веселиновић, „Ратови Турске и Аустрије 1683-1717. године,
Градска привреда“, у Ис�орија Бео�ра�а, ур. Васа Чубриловић, том 1 С�ари, сре�њи и
нови век, ур. Васа Чубриловић (Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење
историјских наука; Просвета, 1974), 514).
115 Поповић, Бео�ра� кроз векове, 81.

116 Поповић, Бео�ра� кроз векове, 75.

117 Занимљива је епизода из Андрићеве Прокле�е авлије, када управник затвора Латиф
ага, звани Карађоз, извлачи признање од Киркора, главе једне богате и разгранате
јерменске трговачке породице, оптужене због проневера у државној ковници металног
новца (Иво Андрић, Прокле�а авлија (Београд: Просвета; Загреб: Младост; Сарајево:
Свјетлост; Љубљана: Државна заложба Словеније, 1963), 40-43).
118 Сараф (ар.-�ур. sarraf) мењач новца, златар који се бави купопродајом стране валуте
и златног новца.

119 Радован Самарџић, „Београд под Турцима“, у Бео�ра� кроз векове, уредник Душан Б.
Чолић (Београд: Коларчев народни универзитет, 1954), 36-37.
120 Густав Раш, Србија и Срби (Нови Сад: Orpheus, 2001), 395-396.
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121 Les voyages de M. Quiclet a Constantinople par terre: Enrichis d’Annotations Par le Sieur P. M.
L. (Paris: Pierre Promé, 1664).
122 Павел Аполонович Ровински, За�иси о Србији: 1868-1869: (из �у�никових бележака)
(Нови Сад: Матица српска, 1994), 67-68.
123 Поповић, Бео�ра� кроз векове, 146.

124 Мирослав Премроу, „Јерменска колонија у Београду: историска скица с документима“,
С�оменик бр. 66 (1926): 217.

125 „[...] Код новосадских некадањих Румуна, Влаха, остало је бар неког трага о њиховом
етничком пореклу, док су некадањи Јермени потпуно нестали и нема им више ни трага
међу новосадским становништвом. Зна се да се у Петроварадински Шанац 1738/39.
из Београда доселило неколико јерменских породица. Као трговци Јермени су своје
радње отворили у Главној улици, а да су били материјално ситуирани потврђује
чињеница да су већ неколико година по своме досељењу имали своју посебну црквену општину и већ 1746. сазидали су себи и храм на крају Главне улице, где је некад
било прво јеврејско гробље, што је значило и на крају унутарње вароши, јер је с оне
стране некадањег дунавског рукавца већ био ‘прњавор’, рибарско насеље из којег се
временом био развио ‘Каменички сокак’, од осамдесетих година прошлог века назван
Железничком улицом.
У тој улици су становале и јерменске породице, но ове су у току једног столећа делимице
изумрле, а делимице се претопиле у немачко и мађарско становништво. Још крајем
прошлог века било је само неколико лица јерменског порекла, а четрдесетих година
овога века умрла је и последња старица која се сматрала за потомка новосадских
Јермена. Када је 1960. по урбанистичком плану порушена и јерменска црква, која је
при бомбардовању у Буни 1849. настрадала а 1867. од Марије Трандафил Поповић
обновљена, нестало је и последњег споменика и трага о томе да је некада у шаренилу
по вери и народности новосадског становништва била и јерменска етничка група
која је исто тако као и друге народности имала удела у стварању и формирању становништва Новог Сада.
Од Јермена није остало ниједно презиме међу новосадским становницима, као што
је остало доста француских и талијанских презимена, истина код понемчених и
помађарених старих новосадских породица, но ипак су та презимена траг и доказ да
се у старо новосадско становништво претопило и етничких елемената два западноевропска латинска народа [...]
Обнова Новог Сада ишла је постепено, јер је све зависило од зајма, док су неки богати
Срби не чекајући било чију помоћ, обнављали своје куће, па и цркве. Тако је Марија
Трандафил, супруга Јована Трандафила, јерменског трговца, који се обогатио продајом ердељског сукна, обновила Јерменску цркву у Новом Саду. Она је чак хтела да
је подигне у српско-византијском стилу, и посвети Св. Сави, али Бечки двор то није
дозволио, да се не би реметио традиционални барок. Иначе, Јермени су већ тада били
потиснути из градске чаршије, а концем столећа они ће се делимично раселити или
асимиловати у Немце [...]“ (Милитар, Нови Са�, 354, 355-357, 413).
126 Војислав Пушкар, Нови Са�: �риче варошких улица (Нови Сад: Прометеј; Историјски
архив града Новог Сада, 2008), 364.

127 „[...] Најстарији Новосађани још памте последњу јерменску породицу, која је двадесетих
година сваке зиме продавала кестење испред своје цркве. Када су урбанисти с модерном неосетљивошћу, из нејасних разлога, срушили јерменску цркву 1963, последњи
свештеник, патер Габриел Меневишјан отишао је у Беч, те је тако угашено вековно
присуство тог даровитог источњачког народа у нашем граду [...]“ (Nacionalni građanski,
Novi Sad, 9.06.2008, http://www.naslovi.net/2008-06-09/gradjanski/novosadski-jermeniiscezli-lagano-i-gotovo-neosetno/700750 (преузето 4.06.2015). „[...] Последња особа која
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је свакодневно отварала ову цркву била је старица Јулијана Пољаковић [која није
била Јерменка], која је уједно била и нека врста црквењака. Она је умрла 1948. После
њене смрти јерменска црква је закључана. Постала је само неми споменик културе
[...]“ (Јово Бајић, ур., Јермени: ис�орија – �еноци� – расејање (Београд: Српско-јерменско
друштво, 2003), 110).

128 Ове надгробне плоче првобитно су пронађене на Зеленом венцу, где је у XVII-XVIII
веку постојала јерменска црква са јерменским гробљем. Црква је срушена доласком
Турака у Београд 1739, али, ове надгробне плоче су ипак сачуване у Конаку кнегиње
Љубице, а после 1971. пребачене су у београдску тврђаву.
129 Бабкен Симоњан, Кроз балканску ва�ру: �у�о�иси, есеји, раз�овори (Београд: Маштел
комерц, 1995), 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.
130 Данас се чува у Градској библиотеци у Нирнбергу (Немачка).

131 Милорад Екмечић, Ду�о кре�ање између клања и орања: ис�орија Срба у Новом веку:
(1492-1992) (Београд: Завод за уџбенике, 2008), 107.

132 Пуковник Петар Лазаревић Цукић (Стопања код Крушевца, 1795 – Београд, 1849)
био је један од управника Управе вароши Београда, кога је кнез Милош половином
1828. поставио за првог директора београдске полиције: „Пе�ар Лазаревић јавља
књазу о неким берберницама / Ваше сијатељство милостивејшиј Господару! / Јуче ми
је Еснаф берберскиј христијана, који су се јошт прошле године од Турака оделили и
кутију своју уредили, представио тужбу противу некиј овдашњи како Срба тако и
Јермена, да занат берберскиј учили нису а у своим меанама или кафанама најмљене
калфе берберске држе и на име своје берберишу и тим јошт већма ослабљавају
истинившиј еснаф бербера и њиово стање, које је и по себи слабо. Овакових који у
својим кафанама или меанама берберишу има четверица, двоица Јермена, Гарабет
Агапов и Киркор Мануков, а двоица христијана, Ноне Ристић и Јован Далматинац.
Јермени изговарају се, да су они, прије шест година, док је свим берберима Турчин
уста-баша био, у ћутук берберскиј записани и примљени били. Ноне Ристић такође
на исти начин изговара се, а Јован Далматинац од скора је почео не имајући ни од
кога на то позволење. Сва поменута четверица состоје само у препису варошана, ал
ни у каковом положенију давања за варошке које какове потребе као што другиј
житељи овдашњи подлеже не состоје. Ја сам по прозби нашег берберског еснафа
овима запретио бербернице држати, но овој двоици Јерменима противно се чини
пожелили су Вашем сијатељству предстати које ја опремајући за тамо остајем /
Вашего сијатељства преданејшиј слуга Петар Лазаревић / У Београду / 11. маија
1829“ (ДА СРС, КК, V 21) (Бранко Перуничић, У�рава вароши Бео�ра�а: 1820-1912
(Београд: Музеј града Београда, 1970), 45-46).
„56. Јермени Герабет Агубовић и Куркора Манука, не знајући никакав занат, узели
су по берберског калфу у дућан и држали бербернице. Сад им еснаф брани држање
дућана и они се жале Кнезу Милошу: 14. маја 1829. �о�ине �ишу Герабе� А�убовић и
Куркора Манука, Јермени из Бео�ра�а: – „Будући да никаква заната не знамо, изберемо
сами себи за добро да по један берберски дућан за своје уживленије отворимо, ако
ми сами радити и не знамо, то калфе искусне да држимо.
„Јавимо се еснафу берберскоме како ми желимо берберницу отворити, ако нами
дозволиду, на које нам еснаф одговори да платимо указ еснафски и да можемо слободно као сваки учени мајстори дућан отворити и калфе држати. Ми пристанемо и
указ еснафски платимо, такођер и дућане одмах отворимо т. ј. јоште у Марашли-али
пашино време једнако до данашњега дана држимо.
„Са�а веће �о�ина �ана хоће �а бу�е о� како су се мајс�ори хрис�ијански о� еснафа
�урских мајс�ора о�војили и сами међу собом еснаф ус�ановили, и ми пребегнемо под
христијански еснаф, не хотећи више с Турцима у сојузу бити, које смо до данас мирно
у вашем благополучном здрављу били и живили.
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„Обаче сада не знамо какова се ненавист међу њима на нас родила, тужећи нас дућане
више держати да не смемо, будући да занат учили нисмо. Ми смо, како до данас, тако и
од сада, на свакој уредби еснафској покорни и у дацији буди каковој, ако ли не будемо
перви, нећемо ни последњи бити.
„Сего ради Вашему Сијателству припадамо и љубећи скут и руку веспокорњејше
просимо и молимо примите убо ово наше мало и молебно прошеније...“ [Кнеж.
Канц. Београд. А – В 1] (Тих. [Тихомир] Р. Ђорђевић, „Живот и обичаји народни“,
у Архивска �рађа за зана�е и еснафе у Србији: о� Дру�о� ус�анка �о еснафске уре�бе
1847. �о�ине, ур. Тих. Р. Ђорђевић, књ. 15 (Београд: Српска краљевска академија,
1925), 115-116).
У С�иску чланова свих еснафа вароши Београда, датираном са 15 јануара 1861. �о�.,
између осталих, налази се и С � и с а к Членова Еснафа шнај�ерско� у вароши Бео�ра�у с
назначенијем ��и се који и у ком квар�у налази. Под редним бројем 15 уписан је Лазар
Левињан, највероватније Јерменин, који се налазио „у Варошком кварту“ (Перуничић,
У�рава вароши Бео�ра�а, 446). На списку оних који „раде а нису у Еснафу касапскоме
него су разни заната“, датираном са 20. јануарија 1861. �о�., под бројем 19, уписан је
извесни Јерменула, који се налази „у кварту Савском“. Судећи по имену, вероватно
је такође у питању Јерменин (Перуничић, У�рава вароши Бео�ра�а, 450). У С � и с ак
Членова Еснафа бакалско� у вароши Бео�ра�а с назначенијем, ��и се који и у ком квар�у
налази, под редним бројем 98 уписан је Армен Арменули који „обитава на Теразије“
(Перуничић, У�рава вароши Бео�ра�а, 467).
У По�ису власника �лацева �о �оје�иним сокацима �еразијско� и савамалско� квар�а,
датираном са 8. �екемвра 1862, под редним бројем 374 и овде је уписано: Господара
плаца име и презиме Армен Арменула, Занимање какаљ, Име сокака О� Гос�о�ске улице
�а �о По�а Пан�ина сокака, II класа плацева – фа�и 30, с�о�а 5 (Перуничић, У�рава
вароши Бео�ра�а, 503). Армен Арменула уписан је у истом списку и под редним бројем
427, Занимање бакал, Име сокака Сокак �ос�о�ина Лин�мајера, I класа плацева – фа�и
12, с�о�а 1 (Перуничић, У�рава вароши Бео�ра�а, 505).

133 Видосава Стојанчевић, „Етнички односи у XIX веку: Формирање етничке структуре
и етнички односи у Београду после другог устанка 1815-1830“, у Ис�орија Бео�ра�а,
ур. Васа Чубриловић, том 2 Деве�наес�и век, ур. Васа Чубриловић (Београд: Српска
академија наука и уметности, Одељење историјских наука; Просвета, 1974), 523.
134 Владимир Стојанчевић, Кнез Милош Обреновић и ње�ово �оба (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990), 242, 243, 244, 245.
135 Милорад Екмечић, Ду�о кре�ање између клања и орања, 65.

136 „Махмуд Сафикјурдли био је Јерменин, мајстор за персијске, смиренске и кавкаске
ћилиме. Махмуд Сафикјурдли, трговац, рођен је 15. септембра 1898. у Ганџи у Азербејџану од оца Бале и мајке Исист (Асмет), рођене Џамилис (Ђемелитека), турског
држављанства стеченог у Истамбулу. Имао је два брата: Скендер Хамида, трговца,
рођеног 25. априла 1892, и Џахангира, инжењера, рођеног 19. јануара 1907. у Теорису
у Персији (ИАБ, УГБ, Картотека грађана пријављених у Београду).
Дошао је у Београд, са женом, децом и таштом, крајем 1922, а већ 1923. отворио је радио
ницу и продавницу тепиха у кући Мијовића, професора на техничком факултету, у
Пашићевој, доцније Нушићевој улици. Две године касније прешао је у Кнез Михаилову
улицу бр. 24, а потом на Теразије, у луксузну кућу барокног стила Крагујевчанина
Марка О. Марковића, у сутерен који је био видан за пролазнике.
На основу одобрења Београдске трговачке коморе од 21. децембра 1927. г., Махмуд
Сафикјурдли, трговац отвара трговину „персијских ћилимова и орјенталских радова“,
коју ће самостално водити и потписивати (ИАБ, Трговинска комора у Београду, 1927,
група – Одобрење за отварање радњи страних држављана).
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У послу му је помагао брат, а раднике-мајсторе доводио је из Цариграда, где је ова
радиност била врло развијена; имао је и неколико домаћих ткаља. Његове муштерије су биле углавном страна посланства, странци, држава и богати људи. Квалитет
његових производа био је савршен и јевтинији од страних, тако да је – због његове
конкуренције – увоз почео да се смањује. Он је и оправљао тепихе на савршен начин,
тако да се место оштећено жаром цигарете или чим другим није нимало разликовало
од очуваног дела тепиха.
Зарадио је велики новац и купио у Кнез Михаиловој улици кућу Тасе Субашића (бр.
23), где је 1939. озидао лепу четвороспратницу. Махмуд Сафикјурдли изградио је
1939. у Кнез Михаиловој улици бр. 25 зграду са подрумом, мезанином, четири спрата
и мансардом. Кућа је била намењена углавном за трговачке и пословне локале и
мањим делом за становање. Архитекта је био Леонид Макшејев (ИАБ, ОГБ, Техничка
дирекција ф-XXIV-9-1936).
Своје продавнице наместио је на дну ходника у приземљу и на првом спрату. Обложио
их је ораховином и богато наместио на азијски начин. Његова радионица била је на
четвртом спрату.
Махмуд Скендер – Сафикјурдли
Трговина персијских ћилимова
и оријенталских израђевина итд.
БЕОГРАД – Кнез Михајлова 22.
Телефон 53-42
Велетрговина персијских ћилимова и оријенталских израђевина. Стално на
лагеру имамо највећи избор у целој земљи оригиналних персијских тепиха и
других оријенталских антиквитета и такођер имадемо оделења свемогућих
машиних тепиха, као велур, плиш и друга.
Цена без к о н к у р е н ц и ј е, преглед слободан
О�лас �р�овине Махму�а Сафикјур�лија
Кад је непријатељ завладао Београдом отишао је у Цариград,
одакле се ускоро вратио, да би
1943. г. и дефинитивно отишао,
препуштајући кућу повереницима. Наставио је да израђује
азијске тепихе у Њујорку, где је
за много краће време зарадио
много више новца.
Сличну радионицу, само у
скромнијим размерама, уредила је била и жена др Војислава
Јањића, а кћи Вељка Николића,
трговца, али ју је доцније напустила (Миливоје М. Костић,
Ус�он Бео�ра�а, 2 Послови и �ани
�р�оваца, �ривре�ника и банкара у Бео�ра�у XIX и XX века
прир. Милена Радојчић, Мирјана
Чавић, Мирна Ковачевић, Гордана Гордић (Београд: Библиотека града Београда – Београдско читалиште; „Грмеч“; Привредни преглед; Историјски архив Београда; Завод
за заштиту споменика културе града Београда, 2000), [173]-174).

137 „[…] Тако је аутору овог рада позната породица Баронијан из Београда.
Цела породица Баронијан била је, на понос српског народа, високо интелектуална. Др
Јосип Баронијан је био чувени београдски офталмолог, ожењен Српкињом Зорком из
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старе патријархалне породице. Син Армен [1962], професор на Универзитету у Канади
[Торонто], ожењен је Српкињом, Јеленом, кћерком чувеног београдског академика
Бранка Поповића, редовног професора Електротехничког факултета у Београду,
која је и сама високообразована, доктор физичких наука; данас живе и раде у Канади,
постижући завидне резултате у науци.
Рођени брат др Јосипа Баронијана, Варткес, познат је широј јавности као музиколог.
Задужио је српску музикологију бројним делима, уносећи у музичка остварења и део
музичке традиције своје старе отаџбине. На жалост, пре пар година српска медицина и
уметност остали су без оба брата из породице Баронијан. И др Јосип и брат му Варткес
сахрањени су на Новом гробљу у Београду, као и њихови родитељи.
Као староседелац Београда, аутор ових редова имао је прилике да између два рата у
Београду упозна бројне породице како Руса, тако и Јермена. Тако је, на Старом Ђерму
у Београду, у ондашњој и данашњој Улици краља Александра у броју 119, живела,
а и данас живе њени наследници, чувена јерменска трговачка породица Курдијан.
У наведеној згради, досељеник Јерменин Вахан имао је велику трговину кафом у којој
су се снабдевали сви грађани овог дела града, увек задовољни услугом и понашањем
наведеног брачног пара Курдијан. Наследници господина Вахана, који су још живи,
и налазе се на истој адреси (Улица краља Александра (Обреновића)), јесу два сина –
Јован и Јаков – и њихова сестра Љубинка. Наравно, браћа су ожењена а кћерка је удата,
за наследнике српских породица.
Међу њима је, такође, био и велики број професора, а овде ћемо споменути само
једног – проф. др Арсена Челикијана, професора Високо-економске школе између
два рата, а после Другог светског рата редовног професора Више економске школе
у Београду у Улици 27. марта“ (Симић, Школс�во у Срба у XIX и �рвој �оловини XX века,
70-71). Арсен Чале Челикјан изненада је преминуо 4. марта, а сахрањен 7. марта 2007.
на Новом гробљу у Београду. Од породице је имао супругу Елисабету, кћерку Ирену,
сина Едуарда, снаху Дијану, унуку Емилију, браћу Глигорија и Берчија, снаху Миру.
Легендарни бубњар светског гласа, члан чувеног македонског рок-џез састава „Леб и сол“
такође је Јерменин, Гарабет Гаро Тавитјан (Скопље, 1953). Био је члан већине водећих
музичких састава некадашње Југославије, а наступао је широм света. Компоновао је
музику за балет и позоришне представе, за које је овенчан бројним наградама. Као
група Garabet & Tavitjan Brothers са њим наступају и његови синови, Диран (клавир,
бас, гитара, клавијатуре) и Гаро јуниор (бубњеви, клавијатуре), такође музичари са
светском каријером.

138 Симић, Школс�во у Срба у XIX и �рвој �оловини XX века, 69.

139 „[...] В середине 1930-х годов армяне Белграда начали формировать ‘Союз армян Югославии’, чей устав министерство внутренних дел утвердило 23 января 1936 года. В те
годы в Белграде проживало около 20-25 армянских семей. На собранные ими средства
было куплено здание на Далматинской улице. Старинная деревянная ограда, внутри
небольшой двор и одноэтажный дом с черепичной крышей. ‘Армянский дом’- так называли белградские армяне это небольшое здание. Здесь собирались армяне не только
из столицы, но также из других городов Сербии. Проводились занятия по изучению
армянского языка, истории родного народа, при ‘Армянском доме’ даже существовал
небольшой хор. Все это являлось как бы продолжением бывшей армянской колонии
Белграда, существовавшей около 400 лет назад. Для белградских армян ‘Армянский
дом’ был частицей родины.
По инициативе наиболее авторитетных белградских армян в начале 1990 года в Белграде было основано общество сербско-армянской дружбы. Местные армяне начали
возвращаться к своим национальным истокам, глубже осознали свою национальную
принадлежность. По согласованию с сербским властями и сербской православной
церковью, вот уже в течение 15 лет в скорбную дату 24 апреля по традиции в церкви
Святого Архангела Гавриила проводится богослужение в память жертв геноцида армян
1915 года. Это небольшая церквушка, где одновременно могут находиться не более
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80-90 прихожан. В течение многих лет местным армянам не удавалось сплотиться, а
вот день 24 апреля помог им сблизиться. Десятки судеб и биографий сербских армян,
с которыми мне пришлось сталкиваться, и сегодня остаются сферой моих интересов
и исследований. Осколки народа, разбросанного по миру, эти люди вдали от родины,
испытывают неутолимую тоску по Армении и родному языку. Хотя сегодня армянская
колония Сербии считается одной из самых малочисленных в мире, когда-то она была
известной и влиятельной. Ее достойные представители, оставили после себя добрый
след, став мостом между двумя духовно близкими народами.“ (Симонян, „Армяне в
Сербии в XIII – XX веках“, 23-24).

140 „Јерменски дом“ звали су и „Београдска Јерменија“.

141 „Време између 1930-1940. Београд, Далматинска улица 78. Прилично оронула дрвена
ограда, унутра омалено двориште и приземљуша покривена ћерамидом...
‘Јерменски дом’ – тако су назвали ову приземљушу, где су се могле чути јерменске
народне песме, бесмртне песме – шаракани великог Комитаса, где је учила читању
и писању нежна и бајна Нојеми Манашјан, која је у Београд допутовала из Солуна.
Овде је предавао јерменску историју Асатур Мкртчјан. У ‘Јерменском дому’ су чак
имали свој мали хор, чији је уметнички руководилац био Григор Морџикјан. Овде су
се скупљали београдски Јермени Арутјун Багдасарјан, Вартан Баронијан, Аршалујс
Аствацатрјан, Тиран Сукиасјан, породице Оскањан, Карапетјан, Сеферјан, Курдијан,
Чаликјан, Геворкјан-Ђорђевић, Пиосјан...
‘Јерменски дом’ често су посећивали Јермени из Ниша, Ваљева, Врњачке Бање. Овде,
у овом дому они су се препуштали размишљањима о судбини свог прогоњеног и по
читавом свету расељеног народа, о изгубљеној домовини...“ (Симоњан, Кроз балканску
ва�ру, 227).
142 Регистрована је 26.12.1995. код МУП-а Србије под редним бројем 188 као Заједница
чији је основни циљ учвршћивање и развој српско-јерменског пријатељства, што је
назначено и у решењу.

143 „[...] Због недостатка простора школа за одрасле годину дана није радила, док школа
за децу коју похађа преко 50 ученика ради већ пуне четири године, али је седам пута
мењала локацију.
Заједница по Статуту има Извршни одбор и Надзорни одбор, а као највишу инстанцу
Скупштину Заједнице. Скупштина бира председника, три потпредседника и седам
чланова Извршног одбора, све са мандатом од четири године [...]. Заједница не поседује
канцеларију, а све активности Одбора Заједнице одвијају се у једноипособном стану председника Заједнице Мастиловић Петра [...]“ (Петар Мастиловић, Реч �ре�се�ника Заје�нице,
марта 2001. у Београду http://www.network54.com/Forum/65102/thread/1064022704/
last-1064022704/JERMENSKA+ZAJEDNICA+SRBIJE (преузето 19.05.2015).

144 Јаков Матвејевич Хлитчијев (Нахичеван на Дону (бивши СССР), 29. новембар 1886 –
Београд, 16. април 1963), право име Акоп Мадтеосович Хлитчијанц, од 1920. био је
професор Техничког факултета у Београду. Године 1937. постаје редовни професор
Београдског универзитета за предмете Техничка механика и Теорија бродских конструкција, и на тој дужности остаје до пензионисања у седамдесетој години живота.
Као истакнутог научног радника из области примењене механике, Српска академија
наука изабрала је професора Хлитчијева за редовног члана 10. јуна 1955.

145 У Службеном војном лис�у (1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940), органу и
издању Војног министарства, може се пратити његова војна каријера: „Поставља се за
вршиоца дужности лекара II Пешадиске Подофицирске Школе ‘Престолонаследника
Петра’, санитетски поручник Др. Атаљанц Е. Врамшапух, до сада лекар 25. пешадиског
пука ‘Фердинанда I Краља Румунског’ и Тузланског гарнизона“ (18.5.1929); „Од 28. маја
1929. године АђБр. 12708 одређени су: По потреби службе: за лекара 12. пешадиског
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пука ‘Цара Лазара’ и гарнизона Дебарског, ‘санитетски поручник Др. Атаљанц Е. Врамшапух, назначен за вршиоца дужности лекара II Пешадиске Подофицирске Школе
‘Престолонаследника Петра’“ (3.6.1929); „Од 25. децембра 1930. године АђБр. 29007
одређени су: По потреби службе: за лекара 2. батаљона 46. пешадиског пука и Охридског гарнизона, санитетски капетан II класе Др. Атаљанц Е. Врамшапух, до сада лекар
12. пешадиског пука ‘Цара Лазара’ и Дебарског гарнизона“ (26.12.1930); „[...] за лекара
гарнизона Дебарског, санитетски капетан II класе Др. Атаљанц Е. Врамшапух, поред
редовне дужности [...]“ (13.12.1932); „Oд 26. јануара 1934. године АђБр. 1681одређени
су: По потреби службе: [...] и за лекара 22. пешадиског пука и гарнизона Кумановског, санитетски капетан I класе Д-р Атаљанц Ј. Врамшапух, до сада на расположењу
Министра Војске и Морнарице“ (30.1.1934); „У име Његовог величанства Петра II по
милости Божјој и вољи народној Краља Југославије краљевски намесници На предлог Министра Војске и Морнарице решили су и решавају, – да се поставе: за вршиоца
дужности управника Призренске привремене војне болнице, санитетски капетан
I класе Атаљанц Ј. Др. Врамшапух, до сада лекар 22. пешадиског пука и гарнизона
Кумановског [...]’“(8.10.1935); „‘Лични односи: Испит су положили: За чин активног
санитетског мајора, капетан I класе Атаљанц Ј. Д-р Врамшапух [...]“ (2.4.1936); „[...] у
чин мајора, капетани I класе: [...] санитетски Атаљанц Ј. Д-р Врамшапух...’“ (6.1.1937);
„‘Војни указ: Нови бригадни генерали: Нови мајори: У чин мајора, капетани I класе: [...]
санитетски Атаљанц Ј. Д-р Врамшапух...’“ (Време, Београд, 10. јануар 1937, стр. 8); „‘[...]
Орденом Светог Саве петог реда: мајори: [...] санитетски: Атаљанц Ј. Д-р Врамшапух...’“
(6.9.1939); „‘[...] У име Његовог величанства Петра II по милости Божјој и вољи народној
Краља Југославије краљевски намесници На предлог Министра војске и морнарице, –
решили су и решавају: да се унапреде: [...] у чин потпуковника, мајори: [...] санитетски
Атаљанц Ј. Др. Врамшапух [...]’“ (31.12.1940) (Службени војни лис� излазио је у Београду,
Солуну и поново у Београду, 1881-1915; 1917-1941. Излазио је једанпут недељно, а од
1903. по потреби и више пута. Од 1882. био је орган и издање Војног министарства.
Доносио је званичне одлуке и прописе војне природе), http://unilib-nikola.duckdns.
org/~nikola/istorijske-novine1/pretraga?search=%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%85+%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%99%
D0%B0%D0%BD%D1%86 (преузето 1.07.2015).
После Првог светског рата др Врамшапух Атаљанц радио је у Скореновцу (општина
Ковин). Син му је био угледни панчевачки адвокат Ђорђе Атаљанц, а унук неуропсихијатар др Габријел Атаљанц. Његова кћерка је наша чувена балерина Ашхен Атаљанц,
која је на програму РТС 2 17. маја 2017 (реприза емисије из 2013) говорила у емисији
Живо� и каријера: Ашхен А�аљанц. Њена кћерка зове се Ани.

146 Др Амајак (Оваким) Мурад(и)јан био је лекар опште праксе у болници у Вршцу.

147 Варткес Баронијан (Београд, 23. април 1933 – Београд, 21. март 1993), професор Факултета драмских уметности и дугогодишњи музички уредник ТВ Београд. Потиче из
јерменске породице која двадесетих година прошлог века налази уточиште у Србији.
Завршио је музичку школу „Јосип Славенски“ у Београду, а 1963. и Одсек за композицију
Факултета музичке уметности у Београду у класи професора Предрага Милошевића.
Написао је велики број дела попут Концерта за оркестар, Divertimento за флауту,
кларинет, гудаче и удараљке, Гудачки квартет, Сонату, Варијације, Свите за клавир,
Сонатину за саксофон и клавир, велики број соло песама. Бавио се писањем сценске и
филмске музике. Композитор је у преко 70 филмских и телевизијских остварења, као
што су Вуковаре, љубави моја (1993), Памћење земље (1991), Смр� �ос�ође Минис�арке
(1991) (ТВ), Јас�ук �роба мо� (1990) (ТВ), Клуб 10 (1988) (ТВ), На �у�у за Ка�ан�у (1987),
Бањица (1984)... Kомпоновао је једну од три верзије за песму „Востани Сербие“ (аутори
друге две су Златан Вауда и Љуба Манасијевић). Аутор је чувене књиге Музика као
�римењена уме�нос�, https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%
82%D0%BA%D0%B5%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%98%D0%B0%D0%BD (преузето 5.06.2016).
Са супругом Вером има кћерку Марију Баронијан Шашић и сина Вартана.
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У суботу, 26. марта 2016, у ноћном програму РТС 2, у оквиру популарног серијала о
темама из културе „Трезор“ репризирана је емисија о „Квадратури круга“. У оквиру
емисије приказан је интервју са Маријом Баронијан, монтажером, а потом је емитован
инструментал Посве�а оцу – Марија и Вар�ан који је компоновао Вартан Баронијан,
композитор. Емисија је премијерно емитована у „Трезору“ 20. децембра 2007.

148 Вахе Оскањан, један од најзначајнијих јерменских астронома, рођен је 2. септембра
1921. у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1940. уписује
Електротехнички одсек Београдског универзитета, а 1946, по завршетку Другог светског рата, студије наставља на Одсеку за астрономију Математичког факултета, где
дипломира 1949. Упоредо, од 1945. радио је у Београдској опсерваторији, где од 1948.
постаје стално запослен. Након дипломирања августа 1949, ступа у службу Југословенске армије где је предавао математику и физику официрима морнаричке артиљерије.
Завршивши војну службу, децембра 1950. враћа се свом астрономском раду. Долази до
нових открића и конструише нови високоосетљиви електрофотометар-полариметар
за посматрање звезда. У периоду 1953-1962. имао је активну улогу у популаризацији
астрономије у Југославији, држао је бројна предавања и објавио 23 популарна научна
чланка у различитој периодици. Од 1955. постаје члан Међународног астрономског
савеза (IAU). Године 1960. оснива Одсек за астрофизику Београдске опсерваторије,
којом руководи до 1966. Биран је 1964. и 1965. за руководиоца Београдске опсерваторије, а био је и главни уредник часописа Бил�ен Бео�ра�ске о�серва�орије и Из�ања
Бео�ра�ске о�серва�орије. Говорио је шест језика.
Године 1966. преселио се са породицом у Јерменију где је наставио свој рад у лабораторији за електрофотометрију Опсерваторије Бјуракан, којом је руководио од 1970.
до 1986. Преминуо је 1989. у Јеревану.

149 Миодраг Вартабедијан Варта (Младеновац, 23. мај 1933 – Београд, 8. септембар 2009),
познати српски графичар, сликар и дизајнер јерменског порекла, чији су се родитељи,
отац Вахан и мајка Аник, између два светска рата доселили у Младеновац. Дипломирао
је 1958. на Академији примењених уметности у Београду (одсек графике), а 1961. завршио постдипломске студије. Остварио је изузетне домете на пољу ликовне уметности,
посебно у реализацији свог сликарског умећа преточеног у врхунски дизајн књига и
часописа. У речник уметности увео је нови појам – вар�а�рафија – његове специјално
урађене графике, аутентичне отиске са крајпуташа и разноврсног народног културног
наслеђа. Организовао је и учествовао на осамнаест изложби Поро�ице Вар�абе�ијан
(са супругом Душанком, сином Давидом и кћерком Анамаријом), одржаних од 1994.
до краја 2005. у музејима, галеријама и центрима за културу широм Србије, Црне Горе
и Културном центру Фаринера дел Клот у Барселони (Шпанија). Добитник је бројних
домаћих и неколико светских престижних награда у домену графичког дизајна и
ликовних уметности.
Између осталог, био је председник Јерменске заједнице (1993-2006) и потпредседник
Српско-јерменског друштва. Сахрањен је 12. септембра у Алеји заслужних грађана на
Новом гробљу у Београду (видети и: http://www.srpskilegat.rs/rodjen-je-slikar-graficarmiodrag-vartabedijan/ (преузето 3.06.2016)).
Супруга Душанка Вартабедијан је професор енглеског језика и ликовни уметник,
син Давид (1968), графичар, дизајнер и рок новинар, а кћи Анамарија (1974) магистар сликарства која је септембра 2005. имала изложбу портрета All my love to you у
Ликовном салону Дома културе у Чачку. Пре тога, породица Вартабедијан такође је
излагала у Чачку 1994, http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%
B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B1%
D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD (преузето 15.06.2015). Поводом
стогодишњице геноцида над Јерменима, на иницијативу почасног конзула Републике
Србије у Јерменији Бабкена Симоњана, у Музеју народне уметности у Јеревану отворена
је изложба радова Анамарије Вартабедијан.
У Дому културе у Чачку 11. фебруара 2015. отворена је изложба илустрација (11-18.
фебруар 2015) и одржана промоција књиге Ilustrovani rokenrol vodič аутора Давида
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Вартабедијана, коју је октобра 2014. (1. издање) и 2015. (2. издање) објавила чачанска Издавачка кућа „Пчелица“. Ilustrovani rokenrol vodič наишао је на одличан пријем
код читалаца и критике, те је за непуна три месеца доживео више промоција широм
Србије. На 59. Међународном сајму књига у Београду (2014) Стручни жири Удружења
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије и Београдског сајма
наградио је Вартабедијана Наградом за најбољу илустрацију, а понео је и Награду
за најбољу књигу за младе у Херцег Новом и Награду „Шара“ на XVI Салону књиге и
графике у Пироту за естетско-технолошки третман књиге, http://www.pcelica.rs/
izdanja/ilustrovani-rokenrol-vodic/ (преузето 29.05.2016). https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=10154796311128345&set=a.10150314047018345.410296.537838344&ty
pe=3&theater (преузето 13.06.2016).
Књига је 2016. доживела и треће издање у Србији, а поред неколико награда, интересовање за њу прерасло је границе Србије, те је преведена и на пољски језик. У
суботу, 21. маја 2016. аутор Давид Вартабедијан представио је ову изузетну књигу
за све генерације у јутарњој емисији београдске ТВ „Н1“ Нови �ан, рекавши, између
осталог, да је књига била запажена и на иностраним сајмовима књига у Франкфурту
и Болоњи где се одржава највећи сајам књига за децу, а за њу су заинтересоване и
Грчка, Бразил, Италија, Бугарска...
У припреми је друга књига која хронолошки наставља прву (закључно са 1987), а
обухватиће период од наредних 30 година (1987-2017), https://www.youtube.com/
watch?v=bpdjrJ5tB7U (преузето 29.05.2016).
У припреми је четврто допуњено издање ове хит књиге, у издању Издавачке куће
„Пчелица“ из Чачка, https://www.facebook.com/pcelica.rs/?hc_ref=NEWSFEED (преузето 18.02.2017).
У Етнографском музеју у Београду, у петак, 12. фебруара 2016. у 19 сати отворена
је изложба слика и илустрација Анамарије Вартабедијан На обронцима Арара�а
(12 . фебруар – 1. март 2016). У музичком делу програма учествовали су Катарина
Качунковић и Вартан Баронијан, док је јерменску поезију казивала Ануш Балајан.
На изложби су представљена 23 рада инспирисана традицијом, културним идентитетом,
културним наслеђем и природним лепотама Јерменије. Нови циклус слика и илустрација
настао је од 2014 – 2016. године, и представља иновативни спој савремених графичких
и сликарских техника. Слике и илустрације су инспирисане јерменским културним
наслеђем, хачкарима, споменицима и црквама, писмом и народном традицијом, као
и црквама у Србији које су градили јерменски градитељи. http://www.blic.rs/kultura/
vesti/lepote-jermenije-izlozba-na-obroncima-ararata-u-etnografskom-muzeju/rw6l8hb
(приступљено21.05.2016). https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964349226978556
&set=o.329163887209836&type=3&theater (преузето 3.06.2016). https://etnografskimuzej.
rs/povremene-izlozbe/na-obroncima-ararata-2/ (преузето 13.08.2017).
Пратећи програми изложбе били су: 16. 2. 2016. у 18 сати Песничко вече Ануш Балајан;
19. 2. 2016. у 19 сати – Јермени у Турској – 100 �о�ина �осле Данко Страхинић; 23. 2. 2016.
у 19 сати –  Јерменија – �у�овање, сре�њовековна архи�ек�ура и орнамен� Анамарија
Вартабедијан https://etnografskimuzej.rs/povremene-izlozbe/na-obroncima-ararata-2/
(преузето 13.08.2017).

150 Вахан Минахорјан, познати књигољубац и библиограф, током 1930-1940. запослен у
Руској библиотеци у Београду, био је пријатељ Согомона Техлирјана који му је детаљно
описао убиство Талат паше у Берлину 1921. Током рада на том рукопису, Вахан Минахорјан долазио је у дом Техлирјанових где су два пријатеља у посебној соби редиговали
рукопис... Сахрањен је у Београду. Његово дело Наро�и Совје�ско� Савеза: �рошлос� и
са�ашњица 42 наро�а и �ру�их наро�носних �ру�а у Совје�ском Савезу (Београд: Руски
архив, 1940), налази се у фонду Легата Миливоја и Божидарке Филиповић, у Научном
одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
Током рада на монографији јавила се недоумица око писања јерменских имена Вахан,
Сахак, Техлирјан итд. коју је разјаснио др Ашот Овакимјан: „У ствари, ово ‘х’ није исто
‘х’ као у српском. У јерменском имамо такво исто ‘х’, рецимо, име Хорен или Хикар. Ту
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имамо слово ‘h’ као у енглеском или немачком. Биће Ваhан, Саhак итд. Руси то пишу као
Ваан или Ваган, Саак, Телирян, презиме Hovhannisyan као Ованнисян или Оганисян.
Али никако са х. Ја бих ипак препоручио да се у српском стави х са напоменом да је то
у ствари јерменско h“ (7.08.2017).

151 Вахан Фомич Тотомјанц (Астрахањ, 21. јануар/2. фебруар 1875 – Кормеј-ан-Паризи,
9. мај 1964), чија су поједина дела објављена и у Србији: Кра�ак уџбеник за�ру�арс�ва
и �оли�ичке економије (Београд, [б. г.]), Ис�орија економских и социалних �ок�рина
(Београд, 1928), Основи за�ру�арс�ва (Београд, 1931), Жена и за�ру�арс�во (Београд,
1932), Живо� и учење Рајфајзена (Београд, 1932), Зана�лије и за�ру�е (Београд, 1936),
Kratak priručnik zadrugarstva (Beograd, 1938), Жена и за�ру�арс�во (2. допуњено изд.,
Београд, 1940), Основи за�ру�арс�ва (Београд, 1942) итд. У Београду је објавио и књигу
на француском језику: Vahan Totomiantz, Le rȏle des Arméniens dans la civilization mondiale:
[avec 17 illustrations] (Belgrade: [s. n.], 1938).
152 Гли�оријевић је посрбљена варијанта јерменског презимена Гри�орјан [прим. М. М.].

153 Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку организовала је 21. јуна
2010. у Дому културе у Чачку запажено српско-јерменско вече Две о�аџбине Бабкена
Симоњана са видео-презентацијом о Јерменији, на којој су учествовали Бабкен Симоњан,
мр Маријана Матовић, библиотекар саветник и водитељ програма, и Слободан Николић, професор, који је казивао стихове и прозне текстове. Поклоници књиге и лепе
речи имали су прилику да уживају у необичном и садржајном програму јерменске
поезије, историје и музике.
Поводом ове књижевне вечери, у Одељењу за одрасле читаоце Градске библиотеке у
Чачку била је постављена и истоимена изложба, посвећена далекој, пријатељској Јерменији. Аутор изложбе била је мр Маријана Матовић. Написи о овој вечери објављени
су у З. [Зорица] Л. [Лешовић] С. [Станојевић], „Две отаџбине почасног конзула“, Чачански �лас, 25. јун 2010, 16 и у Душан Даријевић, „Мирис душе“, Чачанске новине, 13. јул
2010, 24. Поводом 500-годишњице прве јерменске штампане књиге (1512-2012) и
проглашења Јеревана од стране UNESCO-а за престоницу књиге 2012, у часопису
Глас библио�еке бр. 18 (2011): 51-66, Бабкен Симоњан објавио је текст „Књига као
култ и духовна храна“, о развоју јерменског издаваштва кроз векове и активности
јерменских интелектуалаца, издавача и библиофила изван јерменских граница,
Националној библиотеци Јерменије, јерменско-српским књижевним и културним
везама, са пописом српских књига у библиотекама Јерменије...

154 Тим поводом, Владимир Беланијан, управник Народне библиотеке „Др Душан Радић“
у Врњачкој Бањи (1952-1987) и песник, написао је песму Заве�ина, објављену у збирци
Плави хоризон�и: �есме и �ва есеја (Врњачка Бања: В. Беланијан, 2006), 39, у којој је
објављена и песма На�еж�и Пе�ровић: �осве�а: �ре� бис�ом На�еж�е Пе�ровић у
�вориш�у чачанске Гимназије, 71-72. Примерак ове збирке, посвећене родитељима,
брату Нубару и сестрама Аракси и Цвети, са посветом аутора, чува се као поклон у
фонду Завичајног одељења Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
„Петнаестог јануара, у 87. години, преминуо је Владимир Беланијан, дугогодишњи
управник Народне библиотеке ‘Др Душан Радић’ у Врњачкој Бањи.
Владимир Беланијан рођен је у Врњачкој Бањи 1925. године. Основну и Продужну
школу завршио је у Бањи, а средњу библиотекарску у Београду, у првој генерацији.
Године 1952. запослио се у библиотеци Народног фронта у Врњачкој Бањи, а кад се
она трансформисала у Народну библиотеку, он јој је дао име ‘Др Душан Радић’. У њој је
остао све до пензионисања 22. децембра 1986, као управник. Библиотека се више пута
селила, најчешће у неусловне просторије, највише се задржавши у згради Купатила.
Када је 1980. пресељена у садашњи простор, у вилу ‘Зора’, Владимир Беланијан је
коначно дочекао да ради у савременој библиотеци и развије библиотечку делатност
по савременим правилима.

260

Поред библиотекарства, коме је посветио готово сав свој живот, бавио се музиком и
генерације младих Врњчана поучио у свирању хармоником. Писао је и песме и објавио
их у књизи Плави хоризон�.
Владимир Беланијан је остао упамћен као посвећеник у библиотекарству, благ руководилац, саосећајан у свим невољама колега, интересантан саговорник, прегалац у
аматерском раду у култури и промотер културног живота у Бањи.
Сахрањен је у Врњачкој Бањи, 17. јануара, у присуству многобројних пријатеља, колега
и поштовалаца његовог рада у култури […]“ (Огњан Топаловић, „Владимир Беланијан:
(1925-2012): In memoriam“, Врњачке новине, јануар-фебруар 2012, 18-19).
Његов отац Агоп имао је Деликатес-колонијал радњу на бањској пијаци. Увек је носио
јерменски кафтан и астраганску шубару. О јерменским избеглицама у Врњачкој Бањи
највише су се старали Велика Белимарковић, ћерка оснивача нове, модерне Бање,
генерала Јована Белимарковића, и Врњачка општина (и њен деловођа Божидар Протић, отац академика Миодрага Б. Протића).

155 Јерменију је својевремено посетила и Десанка Максимовић која се касније често сећала
тог путовања: „Са блаженством и усхићењем сећам се Јерменије – нагласила је она – и
тог величанственог јутра када се, напокон, пред мојим очима појавио Арарат. Како сами
Јермени кажу, то се ретко дешава. Гордо се узносе јерменски врхови, али, на жалост,
пате и с тугом и с вером, већ деценијама заточени, гледају родни крај и родну земљу.
Ко у животу није видео Арарат, тај је много изгубио.“ Њене песме, посвећене Арарату
и Јеревану, на јерменски језик превела је Силва Капутикјан (1919-2006), највећа јерменска песникиња (Бабкен Симоњан, Кроз балканску ва�ру, 50, 51).
У Књижевним новинама (листу за књижевност и друштвена питања који издаје Удружење књижевника Србије) год. 68, бр. 1247-48 (2016): 5, представљена су два јерменска
песника – Вердан Акопјан (1948) (песме „Између ћутања и речи“, „Извор“) и Савид
Ованесјан (1945) (песме „Демон“, „Говори камен“) са кратким биобиблиографским
белешкама; превела са руског и приредила Љубица Милетић.
156 „Хачкари су специфична јерменска обележја која се израђују од камена туфа и попут
српских спомен-чесми и крајпуташа подижу на раскршћима и на местима која по нечему
треба обележити. Ниједан хачкар не сме да буде копија, мора се разликовати од других
и на њему мора бити истакнут крст. Туф од кога се израђују хачкари је специфичан
јерменски камен кога има на сваком кораку. Јавља се у седамдесетак боја и нијанси,
када се извади из мајдана, мек је попут креде и може се по жељи обликовати. Када се
осуши, постаје тврд и вечан. Од овог камена саграђене су све најзначајније јерменске
грађевине“ (Бајић, ур., Јермени: ис�орија – �еноци� – расејање, прелим. стр.).
157 Пре неколико година, 15. маја 2014, у 19 часова, у простору Збирке стране уметности,
Дунавска 29, Нови Сад, свечано је отворена атрактивна изложба Јерменска црква
у Новом Са�у: избрисана баш�ина, аутора Љиљане Лазић, историчара уметности и
музејског саветника, у продукцији Музеја града Новог Сада. Уз изложбу је штампан
и изузетан истоимени пратећи каталог-монографија. Током трајања изложбе (15. мај
– 31. август 2014), у истом простору, Музеј града Новог Сада организовао је и циклус
предавања посвећених Јерменима и њиховој културној, архитектонској, духовној и
књижевној баштини, http://www.museumns.rs/node/271) (https://www.youtube.com/
watch?v=c9q3lQq0m_w (преузето 16.06.2015).
Од 17. јула до 31. августа 2014, такође у Збирци стране уметности приређена је изложба
фотографија Завена Саргсјана, директора Музеја Сергеја Параџанова у Јеревану, Јерменија – библијска земља �о�но Арара�а, http://www.museumns.rs/node/277 (преузето
16.06.2015).
158 На оба хачкара приказана је сцена Христовог распећа на филигрански исклесаној
позадини. Овакав тип хачкара назива се „Свети Спаситељ“ и веома ретко се израђује.
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159 Споменик, откривен на седму годишњицу трагедије, 12. децембра 1995, уз присуство војних и државних званичника обе државе, Католикоса Јерменске апостолске
цркве и породица настрадалих, има три целине – постамент који симболизује сам
земљотрес, раширене руке на средини споменика симболизују молбу за помоћ коју
је народ Јерменије упутио свету и аутентичан остатак крила дуг седам метара са
јасном симболиком која подсећа на седморицу настрадалих ваздухопловаца. Са леве
стране споменика налази се хачкар на којем су представљене јерменска и српска
мајка које тугују за својом децом, а са десне стране један уобичајени хачкар. Испред
споменика налази се спомен-плоча исписана на јерменском, руском и енглеском
језику, која објашњава намену споменика. На постаменту се налазе и седам мермерних таблица са именима чланова посаде, који међу Јерменима имају безмало статус
светаца. И дан-данас сваком Јерменину прва асоцијација на Србију и српски народ је
управо овај догађај, о чему сведочи и изјава директора фирме која је изградила ово
спомен-обележје – �а је овај с�оменик мо�ао и о� зла�а би�и на�рављен, а и �а�а не
би мо�ао �оказа�и захвалнос� јерменско� нашем наро�у... (видети опширније: http://
www.pouke.org/forum/topic/21734-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%98%D0%B5%D1
%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B
E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%
D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/) (преузето 22.05.2015).
160 Бода Марковић, „Срби су као Јермени“, НИН, 27. фебруар 2003.

161 Брдо у Јеревану на десној обали реке Раздан, где је откривено старо насеље из бронзаног
доба. Године 1967. на обали је подигнут споменик жртвама геноцида над Јерменима
1915.
162 „Уочили смо да и даље можемо да унапређујемо нашу сарадњу, поготово трговинску
сарадњу и сарадњу у области туризма, саобраћаја и енергетике. Данашњи споразуми
омогућују да се наша сарадња даље унапређује. Вековима сарађујемо са Србијом, али
данашњим споразумима она добија нове квалитете“, рекао је Саргсјан, којем је ово
прва званична посета Србији.
Двојица председника сложила су се и да две државе треба да наставе традиционално
добру културну сарадњу, будући да су Јермени оставили дубок траг у српској култури:
„Јерменија и јерменски народ су земља и нација високе културе, једна од култура које
су домет и циљ за друге културе, Јермени су велики народ чија је улога у историји
изузетна и ми ту улогу високо ценимо. Јермени су дали огроман допринос развоју
српске културе“, констатовао је Тадић.
Представници двеју држава данас су потписали три билатерална споразума.
Министри спољних послова Вук Јеремић и Едвард Налбандјан потписали су С�оразум о
уки�ању виза за службене и �и�лома�ске �асоше, С�оразум о ваз�ушном саобраћају потписали су министар за инфраструктуру и енергетику Милутин Мркоњић и директор
Сектора за цивилно ваздухопловство Јерменије Артјом Мовсесјан, а Про�рам сара�ње
у облас�и кул�уре за �ерио� о� 2011. �о 2013. потписали су министри културе Предраг
Марковић и Асмик Погосјан, http://www.raskrsca.tv/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=10651&Itemid=100 (преузето 15.06.2015).
„[...] Srbija i Jermenija imaju važno mesto u rešavanju političkih problema koji postoje u
njihovim regionima. Između dve države postoje višedecenijske kulturne veze koje mogu
biti okosnica budućeg razvoja odnosa dve države. U aprilu 2011. godine Srbija i Jermenija su
potpisale sporazume u oblasti vizne liberalizacije, vazdušnog saobraćaja i kulture. Dve države
imaju interes da unaprede saradnju u oblasti trgovine, saobraćaja, energetike i turizma. U
oblasti spoljnih poslova, postoji obostrana spremnost za razvoj saradnje u međunarodnim
organizacijama, ali i za uspostavljanje redovnih konsultacija ministarstava spoljnih poslova
[...]“ (Ana Jović Lazić, Sanja Jelisavac Trošić i Aleksandar Jazić, „Problem Nagorno Karabah u
svetlu bilateralnih odnosa članica Minsk grupe OEBS-a”, Međunarodni problemi god. 4, br. 63
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(2011): 607, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0025-8555/2011/0025-85551104583J.
pdf#search=»jermeni») (преузето 22.05.2014).
Први пут у историји, Јерменија је 2012. отворила Конзулат у Београду, а за почасног
конзула Јерменије у Београду именован је Предраг Томић. Најближе дипломатско
представништво Јерменије је у Атини, а шеф мисије истовремено је и нерезиденцијални
амбасадор у Београду.

163 Арам Први (код Јермена је устаљено да се каже Арам А), је Католикос Великог дома
Киликијског, седиште му је у Либану, месту које се зове Антилиас (насеље поред
Бејрута). Тамо се налази Патријаршија Великог Киликијског дома. Дакле, патријаршија Киликијске јерменске државе са историјским седиштем у граду Сис. Тренутно
се у Сису налазе рушевине традиционалног седишта Патријаршије Великог дома
Киликијског (објашњење Бабкена Симоњана).
164 Истог дана Јерменска црква канонизовала је милион и по убијених у масакрима и
депортацијама за време Првог светског рата: „Српски председник Томислав Николић у Јеревану је рекао да је дошао да се ‘у име српског народа и у име државе Србије
поклони жртвама страшне трагедије јерменског народа током првог великог светског
рата у XX веку.’ ‘Ако ико може да разуме и осети несрећу библијских размера која
се 1915. обрушила на Јермене у Османском царству, као и њене трајне и незалечиве
последице, онда је то српски народ, онда је то Србија’, рекао је Николић. Он је истакао
да је Србија у Првом светском рату имала процентуално највише губитака од свих
земаља и народа погођених ратом, саопштила је председникова служба за сарадњу
са медијима“ (http://www.naslovi.net/2015-04-25/danas/kanonizovano-milion-i-poubijenih/14302948) (преузето 23.07.2015).
165 С. [Срећко] Петровић, „100 година после геноцида над Јерменима: у Римској дворани
Библиотеке града Београда“, Православље, 5. мај 2016, 32-33 (видети и: https://www.
facebook.com/events/1716286871989998/) (приступљено 26.05.2016). https://www.
facebook.com/avartabedijan/media_set?set=a.10154859104508345.1073741904.5378383
44&type=3&pnref=story), (https://www.facebook.com/avartabedijan/media_set?set=a.10
154855907103345.1073741903.537838344&type=3&pnref=story) (преузето 13.06.2016).

166 http://www.dobrevesti.rs/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
item/7891-ve%C4%8De-s%D1%80sko-jermenskog-prijateljstva (преузето 10.08.2017).
167 Овакимјан, Срби и Армени, 2.

168 Овакимјан, Срби и Армени, 2.

169 Српски књижевни историчар Миодраг Поповић (1920-2005) у другој књизи своје
капиталне тротомне монографије о српском романтизму објављује Ле�о�ис најзначајнијих културних и књижевних збивања у епохи романтизма, у коју је уврстио и
јерменску грађу (Ис�орија ср�ске књижевнос�и, том 2 Роман�изам (Београд: Нолит,
1972), [273]-350).
170 Руски историчар књижевности, археограф и етнограф.

171 Николай Гаврилович Чернышевский, Полное собрание сочинений, Том XV Письма: 18771889 �о�ов (Москва: Государственное издательство художественной литературы,
1950).
172 Ли�ера�ура э�охи формирования наций в Цен�ральной и Ю�о-Вос�очной Евро�е: Просвещение. Национальное возрож�ение (Москва: Наука, 1982), 285.
173 Из ис�орије арменско-мађарских и кул�урних веза (Јереван: [б. и.], 1983), 310, 313.
174 Овакимјан, Срби и Армени, 11-12.
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175 Хачатур Абовян, Раны Армении: Скорбь �а�рио�а: Ис�орический роман в �рех час�ях,
перевод с армянского Сергей Васильевич Шервинский (Ереван: Издательство Советакан грох, 1977), 28.
176 Вачик Смбатович Налбандян, Сергей Нерсесович Саринян и Сурен Бардухович Агабабян, Армянская ли�ера�ура (Москва: Высшая школа, 1976), 173.

177 Миодраг Поповић, „Рани или патријархални романтизам: доба устаничке хероике“,
у Ис�орија ср�ске књижевнос�и, том 2 Роман�изам (Београд: Нолит, 1968), 39-48.
178 Данашњи Тбилиси, главни град Грузије.
179 Овакимјан, Срби и Армени, 42, 44.

180 Конгрегација је свој назив добила по имену оснивача Мехитара Себастација (16761749). Као петнаестогодишњи младић, Манук постаје ђакон манастира Св. Ншана
у малоа зијском граду Себастији и добија монашко име Мехитар (на јерменском –
у�еши�ељ). О његовом животном путу и настанку Штампарије мехитариста у Бечу
видети: Ашот А. Овакимјан, „Вук Караџић и Јермени“, Библио�рафски вјесник год. 16,
бр. 2-3 (1987): 248-250.
181 Jernej Kopitar, Barth, Kopitars Kleinere Schriften: sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen,
ethnographischen und rechtshistorischen Inhalts: erster Theil, herausgegeben von Fr. Miklosich
(Wien: Friedrich Beck’s Universitäts-Buchhandlung, 1857), 71.
182 Ле�о�ис Ма�ице ср�ске год. 97, св. 301 (1922/23): 13-23.

183 Лазар Плавшић, Ср�ске ш�ам�арије: о� краја XV �о сре�ине XIX века (Београд: Удружење
графичких предузећа Југославије, 1959), 275.
184 Ср�ска библијо�рафија за новију књижевнос�: 1741-1867. (У Биограду: Српско учено
друштво, 1869).

185 Günther Wytrzens, Die slavischen und Slavica betreffenden Drucke der Wiener Mechitharisten:
ein Beitrag zur Wiener Druck-und zur österreichischen Kulturgeschichte (Wien: Österreichische
Akademie der Wissenschaften, 1985), 337.
186 Описане су књиге на црквенословенском, бугарском, српском, хрватском, словеначком, чешком, словачком, пољском, русинском, украјинском и руском језику, затим
вишејезична издања, као и дела словенских аутора на немачком и латинском језику
и радови из славистике на несловенским језицима.
187 Старешина, управник.

188 Вук Стефановић Караџић, Пре�искa V: 1833-1836, прир. Голуб Добрашиновић, том 24
Сабрана �ела Вука Караџића (Београд: Просвета, 1989), 60-61.
189 У неколико наврата Вук предлаже Јерменској штампарији да „повољно набаве још
једну врсту ле�их цицеро слова.“

190 Gregoris Kalemkiar, Eine Skizze der literarisch-typographischen Thätigkeit der MechitharistenCongregation in Wien aus Anlass des 50 jährigin Regierungs-Jubiläums Kaiser Franz Joseph I.
(Wien: Mechitharisten-Cong-Buch druckerei, 1898), 64.
191 Голуб Добрашиновић, прир., Библио�рафија с�иса Вука Караџића, 599.

192 Голуб Добрашиновић, „Вукова књига“, у Библио�рафија с�иса Вука Караџића, прир.
Голуб Добрашиновић, том 36 Сабрана �ела Вука Караџића прир. Голуб Добрашиновић
(Београд: Просвета, 1974), 596, 597.
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193 Идуће, 2018. навршава се 200 година од његовог објављивања.

194 Србски улак = Ср�ски курир (улак м тур. �ласник, �ласоноша, �исмоноша (Речник
ср�скохрва�ско�а књижевно� језика, књ. 6 С-Ш (Нови Сад: Матица српска, 1976), 495);
�ласоноша, курир, �ош�ар (Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Sarajevo:
Svjetlost, 1989), 631).
195 Миодраг Поповић, Вук С�еф. Караџић: 1797-1864 (Београд: Нолит, 1964), 270.

196 Абба – на јерменском језику: о�ац, свеш�еник, учи�ељ, „�уховни о�ац заје�нице“.

197 Милан Давид Рашић (1825-1875), српски учитељ и писац, најпре је био управитељ и
професор школе у Свиштову, а доцније радио и у неким другим школама по Бугарској. Боравио је у Шумену од 1850-1856. Веома интелигентан човек, познавалац и
преводилац енглеске и француске књижевности, аутор је „школских хрестоматија“,
побугарених уметничких дела из страних књижевности, забавника и др., намењених
бугарским читаоцима и ученицима.
198 Легенда у доњем десном углу: Gedr. b. [Gedruckt bei] M. Bäcker [Штампао М. Бекер].
199 Српске књиге штампане су и у неким јерменским штампаријама у Цариграду.

200 Милан Шевић, „Штампарија Јерменскога манастира“, Ле�о�ис Ма�ице ср�ске год. 97,
св. 301 (1922/23): 23.

201 Живко Брковић, Су�бина руко�иса ‘Горско� вијенца’ (Београд: Књижевна заједница
Ново дело, 1987), 121, 122, 123. Ова студија објављена је такође у Јерменском мехитаристичком манастиру у Бечу, на 140-годишњицу штампања Горско� вијенца.
202 Овакимјан, Срби и Армени, 91-92.

203 Юлия Дмитриевна Беляева, Ли�ера�уры наро�ов Ю�ославии в России: вос�рия�ие,
изучение, оценка. После�няя че�вер�ь XIX, начало XX в. (Москва: Наука, 1979), 119.
204 Ар�за�анк бр. 42 (1888): 585-587.

205 Л. К. Лазаревич, „Мой отец: рассказ“, пер. с сербского Л. Василевского, Мир Божий бр.
2 (1894) (о часопису Мир Божий видети: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%
B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%B6%D1%83%D1%80
%D0%BD%D0%B0%D0%BB) (приступљено 15.07.2017).

206 „У јереванском Музеју књижевности и уметности ‘Егише Чаренц’, у Фонду Перча
Прошјана, чува се бележница са његовим преводом. Рукопис је датиран са 1894.
годином, тј. јерменски књижевник је Лазаревићеву приповетку превео одмах након
њеног објављивања у часопису ‘Мир Божий’. Међутим, Прошјан скоро целу деценију
није објавио свој превод (на омоту бележнице стоји убележено Прошјановом руком:
‘Завршено, необјављено’) и тек је у мају-јуну 1903. Лазаревићеву приповетку објавио
на страницама тифлиског листа Нор �ар [Нови век], бр. 92, 93, 95 (1903)“ (Овакимјан,
Срби и Армени, 145).
207 Нор �ар бр. 206-208 (1895).

208 Ђура Јакшић, На мр�вој с�ражи: �ри�ове�ка ново�а �оба, 2 При�ове�ке Ђ. Јакшића (У
Београду: Државна штампарија, 1876), http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Knjige/
Zbirka_knjiga_Djure_Jaksica/I_332_2.

209 Юрий [Джюро] Якшич, На мер�вой с�раже: рассказы Юрия Якшича, пер. с сербского
Н. Н. Филиппова (Санкт-Петербург: М. М. Ледерле и К°, 1892). [Николай Николаевич
Филиппов, 1821-1877].
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210 Едиција Народна библиотека, бр. 110.

211 Й. Йованович Змай, „Видосава Бранкович: рассказ“, с сербского, Вес�ник инос�ранной
ли�ера�уры, бр. 2 (1892).
212 Лео, Јерменско ш�ам�арс�во: наш живо� и књижевнос� у �рошлос�и, том 1 XVI-XVII в.
[прештампано из листа Мшак, Тифлис (1901): 393-394].

213 Ашот А. Овакимјан, „Лаза К. Лазаревић код Армена“, Гра�ина год. 27 (март-април-мај
1992): 202.
214 Мурч бр. 5 (1901): 126-127.

215 Вук Стефановић Караџић, Ср�ске наро�не �јесме, књ. 3: 1846, прир. Радован Самарџић,
том 6 Сабрана �ела Вука Караџића (Београд: Просвета, 1988), 262-266.

216 Ашот А. Овакимјан, „Један арменски одзив на избјегличку судбину краља Николе у
данима Првог свјетског рата“, Библио�рафски вјесник год. 22, бр. 1 (1993): 175-176.
217 Амалсаран бр. 5/6-7/8 (1905): 259-268, 305-316.
218 Мшак бр. 156-160 (1914).

219 Овакимјан, „Један арменски одзив ...“, 170.
220 Осанк бр. 19 (1915).

221 Нвард Тумањан, Ус�омене и бесе�е (Јереван: Лујс, 1987) [Нвард (1892-1957) је кћерка
Ованеса Тумањана – прим. М. М.].
222 Ованес Туманян, Изабранные �роизве�ения в �вух �омах, том 2 пер. с армянского
(Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1960), 277.

223 Туманян, Изабранные �роизве�ения в �вух �омах, том 2, 277.

224 Туманян, Изабранные �роизве�ения в �вух �омах, том 2, 183.
225 Овакимјан, „Један арменски одзив ...“, 185.
226 Се�мица бр. 14 (1856): 106-107.

227 Голубица св. 1 (1839); Зоран Гавриловић, прир., Ан�оло�ија ср�ско� ро�ољубиво� �есниш�ва:
(XIV-XX век) (Београд: Рад, 1967), 76.
228 Бесе�а бр. 7-12 (1870).

229 Ср�ски књижевни �ласник бр. 8, књ. 23 (1909), 563-564. Приповетка „Надежда“ излазила
је сукцесивно у четири наставка, у свескама бр. 8-11.

230 Миодраг Сибиновић, Између све�ова: нови ас�ек�и књижевно� �ела Десанке Максимовић
(Београд: Задужбина Десанке Максимовић; Народна библиотека Србије; Просветни
преглед, 1999), 158.
231 Ашот А. Овакимјан, „Десанка Максимовић на јерменском језику“, Мос�ови год. 16, бр.
61, св. 1 (1985): 58.

232 Десанка Максимовић, Заробљеник снова [на јерменском језику] (Јереван: Издавачко
предузеће Советакан грох [Совјетски писац], 1983). Ову песничку збирку отварају
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песме Јереван и Арара� (први пут објављене 1968. у бањалучком часопису Пу�еви), у
преводу истакнуте јерменске песникиње Силве Капутикјан.

233 Овакимјан, „Десанка Максимовић на јерменском језику“, 58-60.

234 Преводећи овог јерменског песника, чувени руски песник, најзначајнији представник
руског симболизма Александар Блок (1873-1928) пише: „Исаакјан је песник највишег
реда; тако свежег и непосредног талента сада можда нема у читавој Европи.“
235 Десанка Максимовић, „Јерменски песници“, у Прево�и [Десанке Максимовић], прир.
Миодраг Сибиновић, том 9 Целоку�на �ела Десанке Максимовић ур. Маја Живковић
(Београд: Задужбина Десанка Максимовић; Службени гласник; Завод за уџбенике,
2012), [709]-760.

236 Назив поеме представља скраћени облик имена средњовековног арапског филозофа,
песника и писца из XI века Абу-л-Ала Ал-Мааррија (Маарра код Алепа, Абасидски халифат, Сирија, децембар 973 – мај 1057). Био је слеп, а заступао је нерелигиозни поглед
на свет. Ипак, сматра се једним од највећих класичних арапских песника. Овај „песимистични мислилац“, скептик и аскета сматрао је себе „двоструким затвореником“
слепоће и изолованости коју је осећао читавог живота. Нападао је религиозне догме
и одбацивао ислам. Био је подједнако саркастичан према религији Јевреја, хришћана
и зороастријанаца. Његова три најзначајнија дела, веома популарна у његово време,
су: Искра из кремена, Обавезивање необавезним и Посланица о о�рош�ењу, која се сматра претходницом Дантеове Божанс�вене коме�ије, https://en.wikipedia.org/wiki/
Al-Ma%CA%BFarri (преузето 18.06.2017).
237 Исаакјан Аветик, „Абул Ала Маари [Увод, Прва сура, Друга сура, Трећа сура]“, прев.
Десанка Максимовић, С�варање год. 23, бр. 6 (1967): 679-686.

238 Исаакјан Аветик, „Абул Ала Маари: касида у седам сура [Увод, Шеста сура, Седма
сура, Последња сура]“, прев. са руског Десанка Максимовић, Књижевнос� св. 2 (1967):
162-166.

239 Ашот А. Овакимјан, „Превод поеме Абул Ала Маари Аветика Исаакјана на српскохрватски језик“, Мос�ови год.17, бр. 67, св. 3 (1986) [161].
240 Сви цитати наведени су аутентично, без стилских и правописних интервенција, како
би се сачувале њихова изворност и архаичност.

241 „Прави је назив нахија �ожешка, али како је муселим или војвода те нахије живео
у Чачку, то се звала често и нахија чачанска. Расписом Народног Суда Српског од 9.
феб. 1834 тек је наређено да се та нахија зове чачанском, јер је Суд био у Чачку“ (Мих.
[Михаило] Гавриловић, „Пропаст 1813“, у Милош Обреновић, књ. 1 (1813-1820) (Београд:
Задужбина И. М. Коларца, 1908) [фототипско изд.: Београд: Слово љубве, 1978], 60
[фуснота бр. 145]).
242 Марија Бокарев, „Две чачанске странкиње Паулина и Јозефина“, Чачански �лас, 19.
август 2016, 10-11.
243 Растојање Чачак-Јереван копном износи 2.748 километара, а ваздушном линијом
2.031,24 километра.

244 Многе у свету познате личности пореклом су Јермени: певачи Шарл Азнавур(јан) и
Шер, виолиниста Самвел Јервињан, либанско-јерменски музичари и композитори
Гај Манукјан и Георги Мардиросјан, тенисери Андре Агаси (Агасјан) и Давид Налбандјан, продуценти и редитељи Сергеј Параџанов (Саркис Параџањанц), Атом
Егојан, Рубен Мамуљан, писац Вилијам Саројан, сликари Иван Ајвазовски (Ованес
Ајвазјан), Аршил Горки (Востаник Адојан) и Мартирос Сарјан, композитори Комитас
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(Согомон Согомоњан), Арам Хачатурјан, Арно Бабаџањан, шаховски велемајстор
Тигран Петросјан и многи други...
Генијални јерменски режисер светског гласа Сергеј Јосифович Параџанов (Тбилиси,
Грузија, 9. јануар 1924 – Јереван, 20. јул 1990), пореклом из уметничке породице, један
је од највећих филмских стваралаца XX века, аутор фасцинантног филмског опуса.
Прославио се својим петим филмом Сенке заборављених �ре�ака (1965) који добија
двадесетак међународних признања, „првенствено због оригиналног коришћења
богатог колорита западноукрајинског фолклора.“
Његов следећи филм, још једно ремек-дело је „Боја нара“ („Сајат Нова“, 1969), за који
је написао и сценарио. Филм је метафорична биографија јерменског песника из XVIII
века, Арутјуна Сарађана. Једно од најоригиналнијих остварења поратне совјетске
кинематографије, „конципирано је у десет таблоа (пролог, осам поглавља, епилог) у
којима се осликава живот главног јунака (глуми га жена, [грузијска глумица] Софико
М. Чиаурели). Обузет откривањем старе јерменске културе и религиозношћу, говори о
разапетости уметника између естетицизма и животности, а његов изванредни визуелни
стил одликује се статичном камером, равним кадровима, свођењем глумаца на фигуре
и угледањем на традиционална приказања.“ Тек крајем 70-тих година приказан је у
свету, где добија френетичне похвале. Након тога, режира Ле�ен�у о сурамској �врђави
(1985), „свеобухватан спој традиционалног и модерног, средњовековног казивања и
уметности дистанцирања, у коме још више прочишћава редитељски поступак започет у ‘Сајат Нови’, сводећи глумце на ‘пролазнике кроз кадар’, одбацујући чак и лик,
естетицизам, а задржавајући једино ненаметљиву кореографију покретâ.
Остали филмови: Украјинска ра�со�ија (1958), Први момак (1959), Цве� на камену (1962),
Ашик Кериб (1988)“ (Filmska enciklopedija, 2 L – Ž (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski
zavod „Miroslav Krleža“, 1990), 294).

245 Подаци о старом Чачку углавном су преузети из монографије: Горан Давидовић и
Лела Павловић, Ис�орија Чачка: хроноло�ија: о� �раис�орије �о 2000. �о�ине (Чачак:
Међуопштински историјски архив, 2009).

246 Оригинали свих докумената наведених у раду, чије су копије добијене љубазношћу
архивског саветника Радоша Ж. Маџаревића и вишег архивског помоћника Зорана
Маринковића, чувају се у Међуопштинском историјском архиву у Чачку. Цитирани
су у целости и аутентично, без стилских и правописних интервенција. Значајан
део биографских података о чачанским Јерменима такође је добијен од Радоша Ж.
Маџаревића.

247 Презиме Лазаријан је посрбљена варијанта оригиналног облика Ghazaryan, јер у српском
језику не постоји јерменски грлени глас gh. Исто важи и за име Лазар, тј. Ghazar [прим.
М. М.].
248 Кемах је село (заселак, насеље) поред већег села Ба�арича (на књижевном јерменском
језику, тј. источној варијанти, а Пакарич је на западној варијанти јерменског језика)
у провинцији Даранаг у Западној Јерменији. Пакарич је током времена мењао свој
назив: Богарич – Богариди – Багарич – Багајарич – Пекерич, а први део имена потиче од
аријске речи „баг“, што значи „бог“. Постоји Горњи (Верин) и Доњи (Неркин) Багарич;
из Доњег Багарича је и Согомон Техлирјан (1896-1960), познати Јерменин који је 1921.
у Берлину извршио атентат на злогласног Талат пашу, једног од главних организатора
геноцида над Јерменима током Првог светског рата. Када је тридесетих година XX века
дошло до туркизације Западне Јерменије, Пакарич добија ново, турско име Хакбилир.
У Кемаху је 1914. године живело 25.462 Јермена, а од њих 291 су били протестанти.
О родном селу Артина Лазаријана сведочи и француски путописац Ж. М. Танкоањ:
„[...] LETTER VIII. [...] Tolos and Pekerik, our two following stations, presented very different aspects. In the former place we saw a picture of the most frightful misery, and in the
second, an air of comfort and cleanliness which very agreeably surprised us. The houses of
this village are larger and better built than in the other parts of the country; and a spring
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of excellent water, which rises from the foot of a rock, procured us enjoyments which many
persons, in a different situation from ours, might perhaps have despised. About two leagues
on this side of the village, we forded the Euphrates, which the Turks simply call Frat [на јерменском језику Епрат/Јепрат – прим. М. М.][...]“ (J. M. Tancoigne, A Narrative of a Journey
into Persia, and residence at Tehera: containing a descriptive itinerary from Constantinople to
the Persian Capital, also a variety of anecdotes illustrative of the history, commerce, religion,
manners, customs of the inhabitants, military policy of the government, &c. (London: Printed
for William Wright, 46, Fleet Street, 1820), 44-45).
Десетак година касније, Пакарич се спомиње и у Во�ичу о� Конс�ан�ино�оља �о Абушира
из 1828-1829: [...] Pekerik, 24 verstes./ Village de 65 maisons, la plupart aux Arméniens. Il
est placé au pied d’un rocher d’où jailit une source d’eau potable. Ses habitants ont l’air d’être
dans l’aisance./ La route de Tholas à Pekerik traverse la branche occidentale de l’Euphrate,
huit verstes avant d’arriver à Pekerik. On passe cette rivière à gué . Dans ce point, les eaux
ont une grande rapidité [...]. (“Itinéraire de Constantinople a Abouchir: par Arz-Roum, Tavris,
Tehéran, Isfahan et Chiraz; [0:37:13] Babken Simonjan: rédigédans les années 1828 et 1829:
par le comte Serristori, ancien colonel d’état-major au service de Russie”, Bulletin de la Société
de Géographie Deuxième Série, Tome Premier (Paris: Chez Arthus-Bertrand, Librarie de la
Société de Géographie, Rúe Hautefeuillé, № 23 1834), 367).
У пре-хришћанској Јерменији, у I веку н. е., Пакарич је био центар Јермена пагана, са
великим паганским храмом посвећеним јерменском божанству Михру (Митри), јер
су пагански Јермени усвојили комплетан ирански пантеон: “[...] That Mithra (Mihr)
was worshipped in pre-Christian Armenia is a well attested fact. The pagan Armenians had
adopted the Iranian pantheon en bloc, and a temple consecrated to Mihr at Bagayariç in
Upper Armenia (the present-day Pekeriç in the Turkish province of Erzincan – [на јерменском језику Јерзнка, а на српском Јерзинка – прим. М. М.]) was destroyed by Tiridates III
and Gregory the Illuminator ca. A. C. 300. That some memory of the heathen deity may have
survived amongst the Armenians into modern times seems first to have been suggested by
Mardiros H. Ananikian” (John Andrew Boyle, “Raven’s Rock: A Mithraic Spelaeum in Armenian
Folklore?”, Acta Iranica: Encyclopédie permanente des Ētudes Iraniennes, Première Série, Vol.
IV Ētudes Mithriaques: Actes du 2e Congrès International Téhéran, du 1er au 8 septembre 1975
(Brill: Bibliothèque Pahlavi, 1978): 59-74).
Согомон Техлирјан имао је два сина – Драгољуба (1925-2012) и Завена (1929). Бабкен
Симоњан посећивао је у Београду Техлирјановог старијег сина Драгољуба (родбина
и београдски Јермени звали су га Шаен), који је живео недалеко од Јерменског дома, у
Далматинској улици број 101 (у тој згради, у периоду 1925-1935. становали су искључиво Јермени. Други спрат припадао је породици Согомона Техлирјана, а у приземљу
и на првом спрату становали су његови рођаци): „Сећања, породичне фотографије,
писма, сачувани архивски документи и рукописи одводе нас у далеку прошлост. Ево
нас у селу Неркин Багарич у Западној Јерменији, где се 1896. године родио његов отац
Согомон Техлирјан. Током многих деценија фотографије у албуму су знатно избледеле.
Снимке је начинио Согомонов рођак – Вазген Техлирјан. Он је 1987. године путовао у
Западну Јерменију и, између осталог, посетио и Неркин Багарич. У своје време у селу
је постојала школа ‘Ајказјан’, а изнад сводова древне цркве Светог Акопа чуле су се
јерменске мелодије. Људи су посећивали света места, тихо се молећи Свевишњем...
И ови снимци су као легенда о древној земљи из бајки, јерменском свету – светом и
незаборавном...
Фотографије васкрсавају јерменске квартове Багеша, цркве, старе и уске уличице,
вртове и балконе. Ево и срушеног Багарича, пустог и вероватно без иједне живе душе.
Срушене зидине храмова, у којима се, ево, већ неколико деценија, не чују звона ни
јерменске црквене песме...
И како да ти не завидим, Вазгене, теби који си смогао снаге и храбрости да се суочиш
са многим опасностима, само да би видео својим очима родно огњиште и родну груду
својих предака – до темеља срушен и напуштен Багарич.
Некада давно тамо су рађали воћњаци, њихала се пшеница на њивама, које су с
љубављу обрађивали вредни ратари. Овде су живели мирни и добри људи. Врелог
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јунског дана 1915. године у село су банули турски башибозуци и спалили Багарич,
прогнавши из кућа његове мирне житеље. Сањао си да посетиш завичај и испуниш
свети завет својих дедова... И како да ти човек не завиди, Вазгене. Ти си заувек урезао
у сећање слике наше изгубљене отаџбине...“ (Симоњан, Кроз балканску ва�ру, 230-232).

249 Име неутврђеног оригинала.

250 У Међуопштинском историјском архиву у Чачку, фонд Општине чачанске (1918-1941),
К-1, сачуван је документ Начелства округа чачанског, бр. 517 од 28. јануара 1919. године,
о 479 kg ситног шећера одузетог од Исидора М. [презиме у оригиналу нечитко], предузимача из Смедерева. Месни одбор вароши Чачка 30. јануара је одлучио да се шећер
подели сиромашном грађанству, пола килограма по члану породице, а по килограм
породицама са више од пет чланова. У складу са тим, сачињен је С�исак лица – �рађана
вар. Чачка којима су из�а�и ку�они за �ријем шећера �о к�р. о� члана у �оро�ици, којим
је укупно евидентирано 1.179 имена (име и презиме грађанина/грађанке, занимање,
назив улице и број (адреса), као и број чланова домаћинства). На овом списку, под редним бројем 709. уписан је Артин Лазаријан, туцач кафе, Улица краља Александра
бр. 11, број чланова домаћинства 3.

251 Ови догађаји описани су у роману Франца Верфела Че�р�есе� �ана Муса Да�а (Београд,
2001) – група Јермена сакрила се на планини Муса Даг, где су успели да одбију Турке.
Након тога избавила их је француска флота и пребацила у Египат.

252 Зла�а је вероватно преведено јерменско женско име Воски (јерм. зла�о) или Воске(х)а�
(у слободном преводу Зла�но зрно). Злата Лазаријан и њен супруг Артин уписани су
на мермерној плочи као утемељивачи Црвеног крста у Чачку, али о Злати Лазаријан
нису пронађени ближи подаци.
253 Пакарић и Јерменска су архаизми дословно пренети из оригиналних докумената.
254 Међутим, на надгробном споменику као година рођења уписана је 1893.

255 Вла�иковић је преведено јерменско презиме Вар�а�е�јан (погрешна варијанта Вартабедијан) ( јерм. вардапет = владика).
256 Тј. Западна Јерменија.

257 Стриц познатог композитора Варткеса Баронијана (правилније: Бароњана) из Београда.
258 „[...] Ситни трговци су се снабдевали код зајечарских трговаца на велико. Аврам
Сукијасовић, Јерменин, никада није имао више од 2 помоћника, држао је колонијал
[...] Након Другог светског рата долази до национализације и конфисковања имовине
богатијим грађанима и до затварања предратних дућана и радњи [...]“ (Marica Mišić i
Andreja Adamović, „Prohujala vremena – tog Zaječara više nema = Past times – that Zaječar no
longer exist“, Regionalni centar za talente – Bor (2012) 20, http://talentibor.com/wp-content/
uploads/2012-REP-Marica-Misic-Andreja-Adamovic.pdf (преузето 24.05.2015)).
Највероватније да су трговци Сукијасовићи из Зајечара у сродству са Николом Сукијасовићем, трговцем из Краљева: „[...] Трговине мешовитом робом водили су: [...] и Никола
Сукијасовић ‘Јерменин’ [...] Највећа концентрација ових радњи била је у ужем центру
града – на Тргу краља Александра и у улицама Милоша Великог, Танаска Рајића, Краља
Петра, Војводе Путника, Војводе Степе, у Хајдук Вељковој, док је у годинама пред
Други светски рат уочљивије отварање трговинских радњи ближе периферији [...]
Схватање да ‘ко оглашује тај напредује’ лагано је преовладавало у свести носилаца
привредних токова у Краљеву, нарочито трговаца и занатлија, који су међу првима
спознали моћ рекламе, тако да је последња страница Краљевско� �ласника била
намењена готово искључиво комерцијалним огласима и рекламама. Читаоци су тако
обавештавани о понуди пржене и млевене кафе, шећера, пиринча, зејтина, бомбона,
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чоколаде, коњака, рума и ликера у ‘богатом стоваришту’ Николе Сукијасовића Јерменина [...]“ (Владан Виријевић, Краљево: �ра� у Србији: 1918-1941 (Краљево: Народни
музеј; Историјски архив, 2006), 96, 227).

259 За Тихомира Тика Лазаријана накнадно је утврђено да је заиста стрељан, на основу
података у „Отвореној књизи“ – Регистру жртава Комисије за тајне гробнице убијених
после 12. септембра 1944, у надлежности Министарства правде Републике Србије.
У уписном картону РКТГ, под редним бројем 623 уписан је Лазаријан Тихомир – са
бројевима У�исно� кар�она 3419 (О�ш�ина у�иса Ваљево – град) и 6543 (О�ш�ина
у�иса Чачак – град). Под бројем 3419 уписани су лични подаци: Презиме и име: Лазаријан Тихомир; Пол: мушки; Националнос�: непознати; Мес�о �ребивалиш�а: Ваљево;
Земља рођења: Србија; Мес�о рођења: Чачак; Го�ина рођења: 1926; Го�ина с�ра�ања:
1945; Да�ум с�ра�ања: 20.04.1945; Мес�о с�ра�ања: А-непознато; Начин с�ра�ања:
стрељан; С�а�ус: убијен; Извор – сведочење; Име и �резиме све�ока: Љубица Тешић;
Мес�о: Лондон.
Под бројем 6543 уписани су нешто прецизнији подаци: Презиме и име: Лазаријан
Тихомир; Име ро�и�еља: Л; Пол: мушки; Националнос�: Срби; Мес�о �ребивалиш�а:
Чачак; Земља рођења: Србија; Мес�о рођења: Чачак; Го�ина рођења: 1927; Го�ина
с�ра�ања: 1945; Мес�о с�ра�ања: Ваљево; Начин с�ра�ања: стрељан; С�а�ус: убијен;
Извор – ли�ера�ура; још ближи подаци налазе се у: Горан Давидовић и Милош Тимотијевић, За�амњена �рошлос�: ис�орија равно�ораца чачанско� краја, књ. 3 А�онија и
слом. Ра�не 1944. и 1945. �о�ина (Чачак: Међуопштински историјски архив; Краљево:
Народни музеј, 2004), 329-462: Прилог књиге: Непотпуни списак погинулих током
Другог светског рата из чачанског краја: бр. 5024: Презиме: Лазаријан; Очево име:
Л.; Име: Тихомир; �. рођ.: 1927; мес�о рођ.: Чачак; срез: тр.[навски]; смр�: стрељање;
е�зеку�ор: ОЗНА; мес�о �о�ибије: Ваљево; �а�ум: 1945.00.00; формација: цивил (стр.
429); Миломир Јовановић, Злочин без казне (рукопис) (Чачак, 2009).
На основу документације Озне (Удбе) коју БИА од 2004. предаје Архиву Србије (грађа је
у поступку сређивања, те није у целости доступна истраживачима), у извештајима Озне
о ликвидираним лицима наводи се: „[...] Тихомир Лазаријан, 18-годишњи Чачанин,
којег су стрељали на сред пута код чесме у Каменици [...]“ (Милорад Д. Белић, „Терор
ратних победника у Ваљеву 1944/45.“, Гласник бр. 44 (2010): 67-78).
Такође, о Тихомиру Лазаријану пронађени су и следећи подаци: „78. Лазаријан Тихомир (по народности Словенац, југословенског држављанства), Ваљево. Зак. СНС Ваљ.
бр. 169/46 констатовано је да нема имовине. ‘Нема података о држању именованог за
време окупације’“ (Снежана Радић, Конфискација имовине у ваљевском окру�у: 1944-1946
(Ваљево: Историјски архив, 2002), 69; http://www.scribd.com/doc/132861722/S-radicKonfiskacija-Imovine-u-Valjvskom-Okrugu-1944-46 (преузето 9.07.2014).
260 Кћи Злата уписана је за део града који је обухватао улице – Кнез Милошеву, Цветну
и Обилићеву са Лозницом. Сви наведени подаци такође су добијени од Радоша Ж.
Маџаревића.
261 „Артин (Лазар) Лазаријан и његова супруга Џили били су у браку 40 година, а имају
кћи Оливију (супруг Брајан) и сина Лазара (супруга Мишел), као и брата Сема (супруга
Сирануш) и синовице Алис и Мадлен. Породична церемонија поводом Артиновог упокојења одржана је у петак, 11. марта, а званична служба у суботу, 12. марта у Јерменској
апостолској цркви Светог Григора Просветитеља у Ричмонду, Британска Колумбија
(Канада). Сахрањен је у Ванкуверу.“- http://www.legacy.com/obituaries/vancouversun/
obituary.aspx?n=artin-lazarian&pid=149176781 (преузето 22.05.2015).

262 Радош Ж. Маџаревић, прир. „Општински избори у Чачку 1926. године“, Изворник: �рађа
Међуо�ш�инско� ис�оријско� архива бр. 6 (1989): 173, 177.
263 Друга супруга Стојана Ристића, челника чачанске општине 1884. године, „[који је]
поседовао два дућана у Улици краља Милана, на месту данашњег Дома културе, на
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делу где је била књижара ‘Бранислав Нушић’ (на месту књижаре, раније било више
трговачких и занатских радњи). Имао је локале и кафану звану ‘Слога’ на углу Улице
краља Милана и Хајдук Вељковој до Богићевићеве, које су његови синови продали
Војиславу и Глишу Матовићима (1926). Поседовао је кућу у Хајдук Вељковој улици,
до Илије Кривачића. Његова друга супруга, Милева, била је власница чувене кафане
‘Пролеће’ и до ње дућана, који су њени синови продали Лазару Лазаријану (1928),
трговцу, а кафану браћи Шљивићима (1938) и кућа на углу Богићевићеве и Хајдук
Вељкове, раније била у власништву њеног оца, коме је продата због дугова, у њој је
после Првог светског рата била смештена канцеларија Духовног суда жичке епархије
[...]“ (Радош Ж. Маџаревић, Први �рађани Чачка: 1839-1914. (Чачак: Међуопштински
историјски архив, 2012), 127).

264 Мирослав Миле Мојсиловић, Само је је�ан �вој �ра�: за�иси о с�аром Чачку, прир. Нада
Деспотовић (Чачак: Народни музеј, 2000), 74.

265 До пре неколико година у Аћимовића кући радила је књижара „Раде Азањац“. Видети:
Бранко Перуничић, „Предлог Николе Аћимовића да се не издаје под закуп право
продаје туцане кафе у Чачку“, у Чачак и Горњи Милановац, књ. 2 1866-1915 (Чачак:
Историјски архив, 1969), 599-600. Потписници жалбе су Никола Аћимовић, бакалин
и Артин Лазаријан, који се понегде потписивао са Лазаревић, овде погрешно прочитан
као Лозаровић. Документ постоји у Архиву Србије у Београду, а у целости је наведен
у овој монографији.
266 Све Књиге умрлих из којих су подаци наведени у монографији налазе се у фонду
Међуопштинског историјског архива у Чачку.

267 Међуопштински историјски архив Чачак, фонд Varia, К-1/15. На полеђини плаката
црним мастилом је исписано: Гос�о�. / Ра�у П. Брушији / ин�ус�р. / Чачак, а испод тога,
графитном оловком: Нађено у архиви Парно� млина – Чачак / 20-VIII-1951.
268 Чачански �лас, 31. јул 1932, 6; Чачански �лас, 14. август 1932, 4; Чачански �лас, 21. август
1932, 4; Чачански �лас, 16. април 1933, 6.

269 Њихова имена имају и своје јерменске варијанте: Слободан = Ајказун, Слободанка =
Ајкануш, Саво = Саак / Саха� и Тихомир = Ти�ран.
270 Сви Извеш�аји Државне реалне �имназије у Чачку, наведени у монографији, налазе се
у Легату Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1959) Филиповић који се чува у
Научном одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
271 Андрија Б. Стојковић и Бранко В. Ковачевић, Чачанска �имназија: 1937-1987 (Чачак:
Чачански глас, 1987), 602-603, 605-608.
272 Удружење резервних официра и ратника (франц. Fédération Interallié des Anciens
Combattants).

273 Рукописно писмо Сава Лазаријана на две стране, исписано ћирилицом, стигло је мејлом
7. јула 2014, као одговор на мејл Маријане Матовић, упућен 19. јуна 2014, поводом рада
на тексту о чачанским Јерменима. Тиме је остварен успешан контакт са последњим
директним потомком Лазара и Селвине Лазаријан.
274 Првих деценија XX века Чачани пију бунарску воду из шмркова, бунара и ђерама, јер је
подземна вода плитка, јавља се већ на 2-3 метру, местимице и плиће. Према извештају
др Алексе М. Стојковића о санитарним приликама у округу чачанском у 1905, 1906.
и 1907, на варошкој периферији, нарочито у улицама Сарајевској [данашњој Улици
војводе Степе] и Ивањичкој, као и у Чаиру иза начелства, бунарске воде су још врло
добре јер долазе јеличком падином. При сушним годинама бунари у Сарајевској улици
омање водом, па неки и пресуше.
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275 Злата Краповић, дипломирани инжењер архитектуре, извршни је директор, овлашћени
заступник и оснивач архитектонског бироа „Атриум“ д. о. о. Будва (www.ingkomora.
me – приступљено 9.07.2014).
276 Сећање Миодрага Мија Радојичића забележила Маријана Матовић 6. 08. 2010, а сећање
Слободана Ковачевића Батушке 24.02. 2012.
277 Забележила Маријана Матовић 14.05. 2010. и 10.04. 2014.

278 „[...] Ваљево није напустио Агоп Баронијан, који је имао трговинске радње у Бирчаниновој улици, а кућу у улици Вука Караџића. Био је ожењен Јерменком из Шапца
Драгицом Владиковић (Ватрују Вартабедијан). Њихове четири кћерке удале су се за
Србе. Њихова радња је такође национализована после Другог светског рата [...]“ (Завен
Дер-Хазарјан, „Ваљевски Јермени“, Ваљевац: велики наро�ни кален�ар за �рос�у 1995.
�о�ину (1995): 298). Ваљевска породица Дер-Хазарјан родом је из Пакарича, одакле су
и чачански Јермени Лазаријани.
279 Дикран је западнојерменска варијанта правилнијег облика имена Ти�ран.

280 Селвинин и Смпадов отац Тихомир Владиковић ( јерм. Дикран Вартабедијан), рођен је
око 1878. у Јерменији, први пут је дошао у Шабац око 1895-1896, а преминуо у Шапцу
1923. Био је ожењен Катарином (умрла око 1932). Рођени брат Селвине Владиковић,
Смпад Владиковић, рођен је у Јерменији око 1906. Као беба донет је у Шабац, где је
и преминуо око 1966. Године 1931. оженио се Младенком Јовановић (рођена око
1908, преминула у Шапцу 1998). Смпадов син Бранислав Владиковић рођен је 1935.
у Шапцу, а преминуо 2012. у Словенији. Бранислављев син такође се зове Смпад,
живи у Словенији.
281 Правилнији облик је Ка�ар.

282 Емилија Вишњић, „Лазаријани, Чачани са Јерменске висоравни“, Чачански �лас, 18. јул
2014, 10-11.

283 Године 1989, на иницијативу Срба из Канаде предвођених Сјеничарцем Јовом Бијелићем,
уз благослов горњокарловачког владике Симеона, почела је обнова Храма Преподобне
Мати Параскеве у селу Сјеничак на Кордуну (Хрватска), подигнутог пре три века
(1715). На темељима срушеног храма средствима донатора међу којима су предњачили
управо Сјеничарци из Канаде под руководством протојереја Чеде Савичића, почела
је градња новог храма који је по изгледу и димензијама сличан старом. Благословом
Његовог преосвештенства владике Герасима формиран је 2010. Црквено-грађевински
одбор, састављен од угледних мештана Сјеничака и Срба из расејања – Канаде, Србије,
Швајцарске, Аустралије и Сједињених Америчких Држава.
284 Вишњић, „Лазаријани, Чачани са Јерменске висоравни“, 10-11.
285 Са јерменског језика превео Бабкен Симоњан.

286 Јерменски оригинал је Саркис, а срећу се и варијанте Серкиз и Серкиц (у Извеш�ају
Државне реалне Гимназије у Чачку за школску 1931-1932. �о�ину), јер су јерменска
имена и презимена у Србији често добијала неправилне облике због посредног
преузимања преко других језика или усклађивањем са фонетским системом српског
језика и устаљеним навикама његових говорника. Опширније видети у: Маријана
Матовић, „Јермени у Чачку: 1885-1948: (1. део)“, Зборник ра�ова Наро�но� музеја бр.
XLIII (2013): 5-6.

287 Бајић, Јермени: ис�орија – �еноци� – расејање, 121-122. Др Серкис Берберијан, санитетски
капетан, као учесник балканских ратова налази се и на листи С�рано� ме�ицинско�
особља у ср�ским ослобо�илачким ра�овима 1912-1918, у монографији: Илија Петровић,
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Са свих с�рана ср�ски �оборовољци: 1912-1918 (Нови Сад: И. Петровић, 2005), 53 (http://
www.scribd.com/doc/256556460/Ilija-Petrovi%C4%87-Sa-Svih-Strana-Srpski-Dobrovoljci1912-1918#scribd) (преузето 21.05.2015).

288 Михаило Мишо Берберијан, судија, адвокат и тужилац живео је у Београду, у улици
Станислава Сремчевића 13. Био је најстарији некадашњи ђак крагујевачке Гимназије,
па му је Удружење Крагујевчана у Београду 22. маја 2007. године, у ресторану „Парк“,
приредило велику прославу стогодишњице живота. Тим поводом, овај витални стогодишњак евоцирао је успомене на свој занимљиви животни пут: „[...] Отац Јерменин
био је турски војни хирург. Родио се 1877. године у Цариграду и звао Серкиз. Турци су
га послали на службу у Пријепоље за управника војне болнице. Једном су га позвали
да прегледа болесну девојчицу у Новој Вароши, из богате куће Ристића. Загледао
се у девојку која га је послужила слатким од шљива. Убрзо је затражио њену руку
и – добио је. Љубица Ристић, моја мајка, родила је четворо деце. Ја сам се родио 1907.
године у Сјеници, где је отац био привремено премештен по потреби службе – сећа
се Берберијан.
Михаило тврди да је једини живи сведок у историји првог бомбардовања градова из
авиона. То се догодило у Београду, у августу 1914. године, док му је отац био у војној
болници на Калемегдану [...] После се његова породица вратила у Косовску Митровицу.
Серкез Берберијан је учествовао и у пробоју Солунског фронта. Пожурио је да види
породицу и дојахао је на коњу до Косовске Митровице.
-Затекао је жену, сина Слободана и ћерке Милку и Даринку болесне од шпанске грознице. И он се убрзо разболео и после само три дана, 28. новембра 1918. године, умро.
Само је мене тада, зачудо, заобишао тај опасни грип, иако сам био вечито болесно
дете. По очевој смрти преселили смо се у Крагујевац, где је сестра Милка похађала
учитељску школу. Становали смо у улици Танаска Рајића – казује Берберијан о данима
свог детињства.
Каже да је по завршетку крагујевачке Гимназије, 1927. уписао права, иако је отац желео
да му син буде мендес, инжењер [на арапском језику мухен�ис, инжењер – прим. М. М.].
Михаило за себе говори да је увек ‘терао мак на конац’ и био у опозицији, немирног
духа. На факултету се дружио са др Драгољубом Јовановићем, па је због њега био и
у Главњачи.
Оженио се Београђанком Вукосавом Протић, ћерком министарског помоћника. Први
посао судије добио је у Новом Кнежевцу. Пред Други светски рат у Ужицу је био заменик
државног тужиоца [...]“ (Ферид Мујезиновић, „Век Михаила Берберијана“, Поли�ика, 30.
март 2007 http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/t23931.sr.html (преузето 28.04.2015)).
Михаило и Вукосава имали су две кћерке.
Михаило Берберијан спомиње се и у осмом наставку фељтона Ђорђа Пилчевића
„Четнички обрачун у Новој Вароши и Брекову“, Вес�и, 8. април 2011, 27 (http://www.
graduzice.org/documents/vesti_3225_kolor_681.pdf) (преузето 31.05.2015).
На прослави стотог рођендана фотографисао се за ТВ и новине, и том приликом, између
осталог, рекао: „[...] Рођен сам на Пештеру, у Сјеници, али смо, због очеве службе, брзо
прешли у Косовску Митровицу, где сам завршио основну школу... Већ тада се доле осећао
национализам, па ми у сведочанству, уместо Берберијану, пише Берберијановићу. Тад
сам, за успешно завршену школу, добио и посебан примерак књиге о Косову. Штампан
у Загребу, а ћирилицом. Времена су, међутим, после очеве смрти била тешка, од 63
динара пензије и 40 инвалиде требало је нас петоро да се прехранимо, па смо сестра
и ја кренули на школе у Крагујевац. Отац је, додуше, хтео да технику студирам, али
није било пара ни за учила, ни за шта... И, тако сам постао правник, доцније и судија,
тужилац – говори као да је било јуче Михаило Берберијан, док се присећа како му је,
од свог робовања у затвору Главњача, још у време краља Александра, у сећању остао
хлеб, који је свако јутро за доручак добијао. – Е, такав бели хлеб после у животу нигде
више нисам јео – казује нам још витални стогодишњак [...]“
Читавог живота чувао је очеву факултетску диплому. Мада најстарији, надживео је
брата и обе сестре. Братаница са породицом живи у Београду, а братанац у Шпанији
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(А. Кларић-Жак, „Старац Мишо од стотину лета: репортер Гласа на рођенданској
журци Михаила Берберијана, који је прексиноћ напунио сто година“, Глас јавнос�и,
24. мај 2007 http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2007/05/24/srpski/R07052301.shtml
(преузето 30.04.2015).
Између осталог, био је старешина Савеза извиђача Београда 1957-1960. http://www.
izvidjacibeograda.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=400%3Abeogra
dske-stareine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=sr (приступљено 26.05.2015) и
почасни председник Удружења Меморијал „Старо сајмиште“, као најстарији преживели
логораш https://groups.yahoo.com/neo/groups/sorabia/conversations/topics/36877?var=0
(приступљено 26.05.2015).
Редитељ Никола Станковић снимио је 2010. године кратки филм Век и је�на �о�ина /
A Century and One Year (Србија, трајање 31’) – аутентичну филмску причу о изузетно
дугом животном веку покојног Михаила Берберијана (преминуо у 101. години), тада
вероватно најстаријег становника Београда, али несумњиво најстаријег члана и
доживотног почасног председника Удружења Крагујевчана и њихових пријатеља у
Београду. Филм је приказан у недељу, 1. априла 2012. у Великој сали Дома омладине
у Београду, у оквиру Про�рама: Два�есе�и век / XX Century на Београдском фестивалу
документарног и краткометражног филма Timeless (30. март – 3. април 2012). На
стотине аутора из целог света послало је у Београд импресиван број кратких и документарних филмова. За званичне фестивалске награде такмичило се 53 страна и 39
српских филмова. У пет фестивалских дана било је приказано 130 остварења http://
archive-rs.com/page/1004257/2012-12-18/http://www.kratkimetar.rs/program/a-centuryand-one-year.40.121.html (преузето 26.05.2015).

289 „In memoriam: Данас се навршава година дана од смрти наше драге бабе и маме mr
ph. Шадије [рођ. Ђумишић] Берберијан 26.2.1993-26.2.1994. / др Слободан Берберијан
7.4.1973-7.4.1994 / породица Берберијан“ (Ослобођење (Сарајево), 26. новембар 1994,
4) (преузето 29.05.2015).
290 Извеш�ај за школску 1928-1929. �о�ину (Чачак: Електрична Штампарија Славка Г. Поповића и Сина, 1929), 16-17.
291 Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1928-1929. �о�ину (Чачак: Гимназија, 1929):
23-24.

292 О стању школа у Љубићком срезу на крају школске 1919/20. школски надзорник
Илија Радосављевић известио је Министарство просвете […]: „Рђаве школске зграде
биле су: у Горњој Горевници, где је школа отворена почетком претходне године у
општинској згради ‘привремено за школу примљеној на две године и ова је општина
још пре рата учинила извесне припреме за подизање школске зграде’ […]“ Школски
надзорник Илија Радосављевић доставио је Министарству просвете списак места у
којима је требало подићи школске зграде, међу којима је била и Горња Горевница, где
ће нова школска зграда бити подигнута 1931. године.
Наставнике у Љубићком срезу за школску 1928/29. срески школски надзорник Нико
Николић оцењивао је са „одличан“ и „повољан“; учи�ељица Милка Берберијанова
оцењена је оценом „�овољан“. На крају школске 1930/31. вршилац дужности школског
надзорника Петар Р. Лојаница обишао је и горњогоревничку школу, те закључио „�а
је Милка Берберијан у�рави�ељ школе и учи�ељица �рећака и че�вр�ака ‘нас�авно
�ра�иво �равилно ме�о�ски обра�ила и у�вр�ила’, �а је �ос�и�ла о�личан ус�ех у
нас�ави и вас�и�ању“ (Ковиљка Летић, Основне школе у Чачанском окру�у: 1918-1945
(Београд: Службени гласник; Чачак: Међуопштински историјски архив, 2014), 46,
47, 83, 191, 192, 212).
У списку наставника, односно учитеља народних основних школа у Љубићком срезу,
седиште у Прељини, са оценама за школску 1930/31. годину, наведено је да је у школи
у Горњој Горевници радила учитељица Милка Берберијан, �обила оцену врло �обар (4),
оцењена 28. маја 1931, али без икаквих других података. У књизи: Божидар Никитовић,
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Основна школа „С�е�а С�е�ановић“: Горња Горевница: 1919-1999 (Горња Горевница:
ОШ „Степа Степановић“, 1999), 381, на списку Учи�ељи у Горњој Горевници о� 1919. �о
1999. �о�., под редним бројем 9 (имена учитеља уписивана су оним редоследом како
су долазили у школу, јер нису сачуване уписнице и друга документа на основу којих
би се могло тачно утврдити од које до које године су били учитељи у Горњој Горевници), уписана је учитељица Милка Берберијан, која је у овој школи радила од 1931.
године [?]: „[...] Имена учитеља основне школе у Горњој Горевници од 1919. до 1934.
године сазнају се из школског летописа, других докумената до којих се могло доћи и
из сећања савременика [...]
У привременој школској згради сво време до 1934. године учила су по два одељења
ученика са по два разреда, а ђаке су учили по два учитеља. Учитељице Милка Берберијан и Бранка Топаловић наставиле су да раде у овој школи и после 1934. године,
када је подигнута нова школска зграда и у њој отворена четири одељења [...].
Школа је почета да се гради 1931. године и потпуно је завршена 1940. године [...]“
(Никитовић, Основна школа „С�е�а С�е�ановић“, 100, 117).
Међу 23 учитеља у новој школи, који су били до 1951. године, је и Милка Берберијан,
али није познато до када је тачно радила у овој школи. На основу других извора, претпоставља се да је у Горњој Горевници службовала још неколико година.
У Летопису основне школе за 1962. годину наведено је и име Милке Берберијан,
која је била секретар Грађевинског одбора: „Летопис основне школе у Горњој
Горевници од 1962. године водио је наставник историје и директор школе Младен
Скерлић, који је, поред наведених, забележио још неколико података. Пре формирања Грађевинског одбора основан је Иницијативни одбор за подизање школе,
чији је председник био тадашњи свештеник у Горњој Горевници Хранислав Ђорић,
који је касније постао патријарх Српске православне цркве и добио име Герман, за
благајника је изабрана Милка Берберијан, учитељица [...]“ (Никитовић, Основна
школа „С�е�а С�е�ановић“, 104, 105).
У монографији школе, на страни 99, објављена је и фотографија Милке Берберијан са
ученицима првог (или другог) разреда из 1927. године [подаци добијени од Драгољуба
М. Вујовића (1934- 2012), 4. маја 2011. године].
„[...] Крајем лета 1939. године, Краљево, поред постојећих просветних институција
(Основна школа, Гимназија, Нижа пољопривредна школа, Занатско-трговачка,
Трговачка школа ‘Краљевске трговачке омладине’ и Женска занатска школа) добија
једну нову, која је својом делатношћу требало да постане расадник стручних кадрова
за његову индустрију и занатство. То је била ‘Државна мешовита грађанска школа
занатско-индустријског правца’ [...]
Успешан почетак рада отежавали су и недостатак стручних наставника, уџбеника и
учила. Одлуком Министарства за управитеља школе постављен је Милорад С. Јобић,
дотадашњи наставник Државне мушке грађанске школе у Суботици. До средине
фебруара 1940. године у школи су, осим њега, почели да раде још и: [...] Милка С. Берберијан (предавала цртање, природопис, рачун и геометрију) [...] (пре ангажовања у
овој школи радила је у Државној грађанској школи у Кратову).
Разредни старешина I-б била је Милка С. Берберијан [...]
У склопу ‘Збирке за природопис’ (збирком је руководила Милка С. Берберијан)
направљени су хербаријуми и кутије од стакла за чување препарираних инсеката,
а за изучавање анатомије човека набављен је велики расклапајући торзо човечијег
тела. Наставница Берберијан је бринула и о збирци за математику и геометрију, у
којој се налазило 16 учила (мере за течност, тежину, запремину и сл.), као и већи број
геометријских тела која су од дрвета и картона израдили сами ученици [...]“
Милка Берберијан била је и члан Надзорног одбора ‘Друштва Заједнице дома и школе’
(Виријевић, Краљево: �ра� у Србији, 215-219).

293 Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1928-1929. �о�ину, 39, 40.
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294 Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1929-1930. �о�ину, 44, 51.

295 Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1930-1931. �о�ину, 44, 46.

296 Извеш�ај Државне реалне Гимназије у Чачку за школску 1931-1932. �о�ину, 19, 54, 62.

297 Андрија Б. К. Стојковић и Бранко В. Ковачевић, Чачанска �имназија: 1837-1987 (Чачак:
Чачански глас, 1987), 603, 606, 608.
298 Постоје и варијанте Наркас и Наркиз.

299 Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац, књ. 2 1866-1915 (Чачак: Историјски архив,
1969), 599-600.
300 Посрбљено јерменско име и презиме, непознатог оригинала.

301 Јерменско име Аром не постоји, у питању је погрешно записано име Арам, али се једном
учињена грешка касније понављала. У приказаним документима навођена је исправна
варијанта Арам.

302 Дело год. 9, књ. 31, св. 3 (1904): 295-296. Први бугарски модерни песник Пејо Крачолов
Јаворов (бу�арски: Пейо Яаворовъ, Пейо Тотев Крачолов) (Чирпан, Бугарска, 1. јануар
1878 – Софија, Бугарска, 17/29. октобар 1914), био је један од најславнијих песника
Бугарске, публициста и револуционар: „У елегији Јермени (Арменци, 1899) туга и
немоћ драматично су сједињени у пијанству, у којем изгнани револуционари траже
заборав, а опевано је и типично препородитељско схватање Отаџбине као мајке,
робиње, мученице“ (Светлозар Игов, Ис�орија нове бу�арске књижевнос�и (Београд:
„Филип Вишњић“, 2004), 254).
303 Песма коју је Милијан Деспотовић, књижевник из Пожеге, написао специјално за
монографију Јермени у Чачку: 1885-1950.

304 Владимир Беланијан, Плави хоризон�и: �есме и �ва есеја (Врњачка Бања: В. Беланијан,
2006), 39.

305 Беланијан, Плави хоризон�и, 71-72.

306 Раша Перић, Сабирак (Петровац на Млави: Р. Перић, 2016), 61.

277

Извори илус�рација

Стр. 10: Чувени хачкар у манастиру Гошаванк, 1291. (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Khatchkar_at_Goshavank_Monastery_in_Armenia.jpg) (http://flickr.com/photo/10450252@
N04/3465063711);

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goshavank_-_Armenia_(2923871397).jpg)
(Аутор: Rita Willaert, Belgium)

Стр. 15: Књижевно вече и изложба Две о�аџбине Бабкена Симоњана (фотодокументација
Маријане Матовић)

Стр. 18: Манастир Витовница (http://www.manastiri.rs/eparhije/branicevska/vitovnica/
Manastir-Vitovnica.jpg) (Фото: Драган Стамница)

Стр. 19: Двојезични словено-јерменски епиграф, 1218. (http://www.vitovnica.com/manastir.
html)

Стр. 20: Регион Кавказа (1994) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caucasus_
region_1994.jpg, Библиотека Универзитета у Тексасу)
Стр. 21: Манастир Јерменчић (http://sokobanja.rs/2016/06/20/manastir-jermencic/); Кавказ
(http://waveuptravel.com/travel-photoblog/georgia-and-armenia-nature/)

Стр. 24: Најстарија кожна ципела на свету (http://www.peopleofar.com/2017/07/16/milkrevolution-people-armenian-highlands-brought-milk-europe/); Усавршено оруђе из каменог доба (http://www.peopleofar.com/2017/07/16/milk-revolution-people-armenianhighlands-brought-milk-europe/)
Стр. 25: „Млечна револуција“ (http://www.peopleofar.com/2017/07/16/milk-revolution-people-armenian-highlands-brought-milk-europe/); Планински ланац Гегам (http://
www.panoramio.com/photo/15123173); „Горско око“ Гегама (http://www.panoramio.com/
photo/108591483); Река Аракс (http://www.explorelovelyiran.com/)

Стр. 26: Велики и Мали Арара� са североис�ока, графика Џејмса Брајса (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:%22Great_and_Little_Ararat_from_the_North-East%22_by_James_
Bryce.png); Виконт Џејмс Брајс (https://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/bryce/
index.html); Џејмс Брајс, Закавказје и Арара� (http://www.noahsarksearch.com/BryceJames/
BryceJames18763.jpg); Јерменска Мајка-�ланина (http://wallpapersqq.net/ararat-mountain.
html); Тајнама обавијени Масис (https://answersingenesis.org/noahs-ark/noahs-ark-found/
noahs-ark-mount-ararat/)

Стр. 27: Доменико Морели, Нојева моли�ва захвалнос�и за избављење (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Domenico_Morelli_Noahs_Dankgebet.jpg) (https://www.dorotheum.
com/en/auctions/current-auctions/kataloge/list-lots-detail/lotID/144/lot/1417499-domenico-morelli.html)
Стр. 28: Бехистунски запис на стени (http://wikimapia.org/16373190/Behistun-Inscription#/photo/4331812) (Аутор: Cplakidas); Бехистунски запис, детаљ (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:BehistunInscriptiondetail.jpg) (Фото: Колекција Kendall K. Down,
1967); Јерменија и околне римске земље (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_East_50-en.svg) (Аутор: Cplakidas)

Стр. 29: Краљ Јерменије Тигран II „Велики“ (http://www.peopleofar.com/2013/08/19/
tigranes-thegreat/); Јерменске краљевине IX-XI века (http://www.armenian-history.com/
Nyuter/HISTORY/middle%20ages/pictures/Bagratuni_Armenia_map.gif); Гарни, храм бога
сунца Михра (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garni_Temple_02.JP) (Аутор: Gnvard)
Стр. 30: Град Ани (из књиге: Les Ruinés d’Ani, capitale de l’Arménie sous les rois Bagratides, aux Xe et
XIe siècles: histoire et description, par Marie-Félicité Brosset: atlas 2e livraison, 21 planches lithographies:
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atlas général, 45 planches, St Pétersbourg, 1861) (http://www.peopleofar.com/?s=ani); (http://www.
peopleofar.com/2015/11/28/beautiful-illustrations-of-the-ruins-of-ani-from-an-old-book-1861/)

Стр. 31: Манастир Хор Вирап (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohrvirab.jpg) (Аутор:
Andrew Behesnilian - MrAndrew47); Црква Пресвете Богородице, манастир Хор Вирап (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Khor_Virap_Church.JPG) (Аутор: Liveon001 © Travis K. Witt) ;
Црква Светог крста (https://www.google.rs/search?client=firefox-b&q=lake+van+church&tbm)
Стр. 32: Ани (http://animalia-life.club/openphoto.php?img=http://peopleofar.files.wordpress.
com/2014/01/ruins-with-church-at-rear-ani-ancient-armenian-capital-near-kars-turkey.jpg);
Рушевине цркве Христа Спаситеља у Анију (лево) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/20110419_Church_of_Redeemer_Collage_Ani_Turkey.jpg);Ани, разорен
и пуст... (десно) (http://www.peopleofar.com/2014/01/13/ani-city-of-1001-churches-2/)

Стр. 33: Киликијска („Мала“) Јерменија (http://coinproject.com/maps/Greece-Cilicia-Mallus.png); Левон V (VI), у Базилици Сен Дени у Паризу (https://www.google.rs/
search?client=firefox-b&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=king+levon+VI+tomb&oq)
Стр. 34: Монголи освајају Јерменију (http://historyofarmenia.org/2017/04/23/
mongols-invade-armenia/)

Стр. 36: Јереван и обриси планине Арарат (снимљено: 18.04.2016) (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Mount_Ararat_and_the_Yerevan_skyline_in_spring_(50mm).jpg)
(Аутор: Serouj Ourishian); Јерванд „Кочар“ Кочарјан, Јерменски епски јунак Дави� Сасунски (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_of_Sasun_Yerevan.jpg) (Аутор: Nina
Stössinger) (https://www.google.rs/search?q=david+of+sassoun+yerevan&client) (Аутор: Nina
Stössinger); Река Раздан (https://harimparvaz.com/things-to-do/دور-نادزاره-hrazdan-river);
Остаци урартске војне тврђаве Еребуни (http://www.peopleofar.com/2014/01/27/erebuni782-bce/); Зидови тврђаве Еребуни са погледом на Јереван (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Erebuni_Walls_Yerevan.JPG) (Аутор: Liveon001 Travis K. Witt); Остаци зида
тврђаве Еребуни (http://www.wikiwand.com/en/Erebuni_Fortress)

Стр. 37: Институт древних рукописа „Све�и Месро� Маш�оц“ – Ма�ена�аран (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matenadaran,_Erev%C3%A1n,_Armenia,_2016-10-03,_DD_22.
jpg) (Аутор: Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA); Јеванђеље из Ечмиа�зина, корице
од слоноваче (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор: bubbahop);
Јеванђеље, корица у дуборезу (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор:
Rafael Gomez); Унутрашњост Ма�ена�арана – уметничко дело (https://hiveminer.com/
Tags/books%2Cmatenadaran) (Фото: Raffi Youredian Photography); Ма�ена�аран – врхунско
архитектонско умеће (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Фото: Raffi
Youredian Photography); Драгоцени експонати Ма�ена�арана (https://hiveminer.com/Tags/
books%2Cmatenadaran) (Фото: Raffi Youredian Photography)
Стр. 38: Рукописано национално благо Јерменије (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор: Rafael Gomez); Бисер средњовековне писмености (https://hiveminer.
com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор: Rafael Gomez)

Стр. 39: Ка�ехизис, XVIII век (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор:
Rafael Gomez); Странице са којих говоре векови (https://hiveminer.com/Tags/books%2Cmatenadaran) (Аутор: Rafael Gomez); Свети Григор Нарекаци (951-1003) (https://leninakan.
com/forum/53-2001-13); Свети Григор Нарекаци, Књи�а �ужних �евања, 1726. (http://
narekatsi.agnian.com/en/works/matyan); Портрет Светог Григора Нарекација из рукописа
(1173), Ма�ена�аран (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grigor_Narekatsi_1.jpg) (Аутор:
Marshall Bagramyan)

Стр. 40: Национална галерија и Историјски музеј Јерменије (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:2014_Erywa%C5%84,_Narodowa_Galeria_Armenii_i_Muzeum_Historii_
Armenii_(02).jpg) (Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0); Национална
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библиотека Јерменије, главни улаз (https://commons.wikimedia.org/wiki/); Музеј Сергеја
Параџанова (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sergei_Parajanov_in_Yerevan.JPG);
Национална академија наука Јерменије (главна зграда) (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Armenian_National_Academy_of_Sciences_(main_building)_12.jpg) (This is a photo
of a monument in Armenia identified by the ID 1.6/1.1) (Аутор: Beko); Мартирос Сарјан, Црква
Кармравор, 1956. (https://www.wikiart.org/en/martiros-sarian/church-karmravor-of-viicentury-1956); Свети Ечмиадзин (Вагаршапат) (https://www.erepublik.com/en/article/
globe-trotter-in-armenia--2630556/1/20); Његова светост Арам I благосиља реликвијом,
десном руком Светог Григорија Просветитеља хиљаде ходочасника у Католикату Киликије (http://www.johnsanidopoulos.com/2011/09/relics-of-saint-gregory-illuminator-of.
html); Свети Тадеј и Свети Вартоломеј (http://www.armenianprelacy.org/saints-days.html)

Стр. 41: Статуа Светог Григорија Просветитеља на фасади Базилике Светог Петра у
Ватикану (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Gregory_the_Illuminator.JPG);
Јерменски краљ Тиридат III прима хришћанство од Светог Григорија Просветитеља
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Tiridates_III_and_Gregory_Illuminator.jpg)
(Фото: Beko); Црква Светог Џејмса (Светог Јакова) у Јерусалиму (http://www.trekearth.
com/gallery/Middle_East/Israel/Yerushalayim/Jerusalem/Jerusalem/photo449744.htm);
(Аутор: yogi32); Манастир Светог Џејмса - натпис изнад улаза на арапском и јерменском
језику (http://www.biblewalks.com/Sites/StJames.html); Крст на улазу у катедралу Светог
Џејмса (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrance_to_the_Cathedral_of_Saint_
James_in_the_Armenian_Quarter_of_Jerusalem.jpg) (Фото: John S Y Lee); Катедрала Светог
Григорија Просветитеља у Јеревану (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/
a7/2014_Erywań%2C_Katedra_św._Grzegorza_Oświeciciela_%2805%29.jpg(4.06.2014))
(Аутор: Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
Стр. 43: Јерменско писмо (https://www.google.rs/search?q=armenian+alphabet&client); Да
се �ознаје му�рос� и нас�ава, �а се разумију речи неразумне (Књижевна реч год. 20, бр. 383
(10.10.1991), 16); Творац јерменског писма, Све�и Месро� Маш�оц (http://stoneland-travel.
com/en/brief-information); Корјун (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_
of_Mesrop_Mashtots_(9).jpg) (Аутор: 23artashes)
Стр. 44: Па�ријарх из Ечмиа�зина (http://w w w.peopleofar.com/2017/06/27/
old-depictions-of-armenian-life/)

Стр. 45: Јерменски свеш�еник из манас�ира Ечмиа�зин (http://www.peopleofar.com/2017/06/27/
old-depictions-of-armenian-life/)
Стр. 46: Шаракане, књига литургијских песама (https://www.google.rs/search?q=sharaka
n+books&client); Јегише Чаренц (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yeghishe_Charents_Armenian_poet.jpg); Ованес Тумањан (https://www.google.rs/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=hovanes+tumanyan); Аветик Исаакјан (http://
www.christmas44.com/image-10_Avetik-Isahakyan_xosqer_1.html)

Стр. 47: Акоп Мегапарт, медаља (Аутор: Хосеп Папикјан) (http://www.ebay.com/
itm/1989-First-Armenian-Printer-Hakob-MEGHAPART-Armenia-Table-Medal-LMD-RussiaRARE-/391298132144); Па�ара�а�е�р (Венеција, 1513) (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Pataragatetr1513.jpg); Урба�а�ирк (Венеција, 1512) (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Urabatagirq.jpg) (http://100years100facts.com/facts/first-armenian-book-published-venice-1512/); Урба�а�ирк, стр. 14 (https://www.wdl.org/en/item/11302/view/1/14/)
(http://arvestagir.am/am/ubathagirq-haykakan-arajin-girqy/3/)

Стр. 48: Нерсес IV Шнорали (http://www.wikiwand.com/ru/); Ски�ање Хрис�а са крс�а, де та љ ( ht t p://w w w.peopleof ar.com/2017/06/07/old-ar menian-bible-covers/); Мхитар Себастаци (http://newsroom.aua.am/2013/03/21/
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Типографска штампарска преса, Сан Лазаро (https://d2cib3g5x5eqti.cloudfront.net/
wp-content/uploads/2012/09/macchina-tipografica.jpg); Јерменска типографска слова
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Стр. 50: Јерменски мехитаристички манастир на острву Сан Лазаро (http://www.inenart.
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Стр. 51: Задња корица Јеванђеља из Мала�је Католикоса Константина I (http://www.
peopleofar.com/2017/06/07/old-armenian-bible-covers/)

Стр. 53: Јерменски геноцид први пут на филмском платну - плакат за амерички филм
Рас�ро�аја �уша (1919) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auction_of_Souls_(1919)_-_
Ad_2.jpg) (Аутор: First National Pictures, 21.12.2013); Плакат за филм Рас�ро�аја �уша
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Стр. 54: Антон фон Вернер, Берлински кон�рес 1878.(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Congress_of_Berlin,_13_July_1878,_by_Anton_von_Werner.jpg)
Стр. 55: Чест призор међу јерменским избеглицама у Сирији (https://commons.wikimedia.org/
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en:American Committee for Relief in the Near East); Избегла Јерменка са децом, Сирија, 1915.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Near_East_relief_armenian_woman_with_baby_
in_syria3.png) (from usa gov site) (Аутор: en:American Committee for Relief in the Near East)

Стр. 56: Саркис Беј Баљан (http://www.turkishculture.org/architecture/architects/balyan-family/sarkis-bey-879.htm); Агоп Баљан (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hagop_Balyan)
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search?dcr=0&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=pascal+sebah+photography&oq)
Стр. 58: Јерванд Кочар, Дави� Сасунски са својим коњем Куркиком Ђалалијем (http://www.peopleofar.com/2015/12/07/illustrations-from-daredevils-of-sassoun-by-yervand-kochar-1939/);
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Национални музеј) (Фотографије и текст: http://www.peopleofar.com/2016/01/29/
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The New Armenia Pub. Co., page 55)
Стр. 64: Најтрагичнија година јерменске историје (http://katehon.com/article/one-day-history-armenian-genocide); Џес Бенџамин Џексон (https://commons.wikimedia.org/wiki/
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Стр. 66: Јоханес Лепсиус (https://armenianweekly.com/2014/07/17/1914-2014-100-years
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armin-t-wegner.de/biographie.htm, први пут објављено у: Hause der Glückseligkeit: Aufzeichn.
aus d. Türkei, 1920) (Аутор: непознат)
Стр. 67: Пећина-лав, Арцах (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/
Cave_Lion%2C_ArmAg_%284%29.jpg) (Фотографија споменика у Јерменији идентификована као ID NK1/365) (Аутор: Armineaghayan); Пол Гистав Доре, Голуб �уш�ен из Нојеве
барке (https://www.wikiart.org/ru/gyustav-dore)
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Стр. 72: Асхарацујц, прва јерменска мапа света (ht t p://w w w.peopleofar.
com/2016/02/18/a-rich-history-of-armenians-in-the-low-countries/)

Стр. 73: Сарајевo, Баш чаршија ( https://www.google.rs/search?dcr=0&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=sarajevo%2C+bascarsija+1936&oq=sarajevo%2C+bascarsija+1936&gs_l)
Стр. 75, 76, 77: Пјер Ежен Лакост, Јермени у с�арој јерменској ношњи (http://www.peopleofar.
com/2015/10/26/sketches-of-ancient-armenian-costumes-by-eugene-lacoste-1877-1878/)
Стр. 78: Ричард Козвеј, Пор�ре� Јерменина (http://www.peopleofar.com/2017/06/27/
old-depictions-of-armenian-life/)

Стр. 79: Стари Земун, XVIII век (http://www.newsweek.rs/kultura/77519-zemun-u-18veku-odavde-se-menja-novac-gotovo-za-celu-aziju-i-evropu.html); Београд, XIX век (https://
beogradudevetnaestomveku.wordpress.com/privreda/)
Стр. 80: Едвард Ладлоу Муни, Јерменин из Османско� царс�ва (http://www.peopleofar.
com/2017/06/27/old-depictions-of-armenian-life/)
Стр. 81: Церемонијална пушка султана Махмуда I (http://www.peopleofar.com/2017/07/30/
jeweled-gun-of-sultan-mahmud-i-by-hovhannes-agha-duz-1732-1733/)

Стр. 82: У Нишкој тврђави (1878) (https://www.juznevesti.com/Kultura/Kako-je-izgledaoNis-izmedju-dva-veka.sr.html); Нова искра: илус�ровани лис� год. 4, бр. 3 (март, 1902): 83.
Стр. 84: Све�и Сава, фреска из манастира Милешева (http://srpskoblago.rs/rastko-nemanjic-sveti-sava/) (http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=346)

282

Стр. 85: Краљ Киликијске Јерменије, Хе�ум I (https://www.google.rs/search?q=hetum+i&dcr);
Путовања Светог Саве по источнохришћанским земљама (https://www.kupindo.com/
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Жича (http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=5662); Милешевска црква Светог
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Стр. 87: Лева рука Светог Саве (https://www.google.rs/search?client); Све�и Гри�орије
Јерменски, византијска икона (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stgregoryilluminator.jpg); Све�и Гри�орије Јерменски, мозаик (http://pravicon.com/sv-560) (Аутор:
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Саду); 2) Северна страна Јерменске цркве (Фото: Покрајински завод за заштиту споменика
културе, 1953); 3) Рушење Јерменске цркве (http://aniv.ru/archive/32/armjane-v-serbii-vxiii-xx-vekah-babken-simonjan/) (Фото: Јован Вајдл, 1963)
Стр. 88: Гробница-костурница породице Томановић-Ченази (http://minijature.vojvodjanskiklub.rs/jermenska-crkva-u-novom-sadu/) (http://www.nshronika.rs/gradske-teme/
palmira-sojic-nusic-i-nestali-cenazijev-grob/); Камена плоча са уличне фасаде Јерменске
цркве (Музеј града Новог Сада) (Фото: Љиљана Лазић, 2013); Заједничка гробница три
јерменска свештеника у Новом Саду (Фото: Бабкен Симоњан) (http://aniv.ru/archive/32/
armjane-v-serbii-v-xiii-xx-vekah-babken-simonjan/); Јохан Самуел Поликарп (http://www.
nshronika.rs/gradske-teme/palmira-sojic-nusic-i-nestali-cenazijev-grob/) (Фото: Боривој
Миросављевић); Роберт Хуго Јекел, Бо�оро�ица са Хрис�ом, Беч 1896. (Музеј града Новог
Сада, фото: Феђа Киселички, 2013)
Стр. 89: Храм Светог Саве (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedral_of_Saint_
Sava,_Belgrade.jpg) (Flickr as Cathedral of Saint Sava, Belgrade) (Аутор: George Groutas); Српска
патријаршија, Београд (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BeogradPatriarsija.jpg)
(Аутор: Lumen roma)

Стр. 90: Карл Гебел, Ос�аци ка�ије Еу�ена Савојско� у Бео�ра�у (http://www.politika.rs/scc/
clanak/370329/Srbija-devetnaestog-veka-u-ocima-stranaca) (акварел, око 1865, Victoria and
Albert Museum, London - Prints & Drawings Study Room, level D, case 89, shelf SCX, box 1; Accession
number SD.429); (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_ruined_gateway_of_Prince_
Eugene,_Belgrade.jpg); Јерменски �р�овац у Османском царс�ву (бакрорез Томаса Артуса
д’Ембрија, Париз 1650, према скици француског географа и путописца Николе де Николаја
(1517-1583), „краљевског географа“) (https://www.google.rs/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=marchant+armenien&oq=marchant+armenien&gs_l)
Стр. 91: Београд у XVII веку (https://static.kupindoslike.com/Puzzle-Beograd-XVII-vek_
slika_O_45061341.jpg); Камиле у Београду (http://www.novosti.rs/); Edward Brown M. D.,
A Brief Account of Some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria,
Carinthia, and Friuli (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brief_account_of_some_travels_in_Hungaria,_Servia,_Bulgaria,_Macedonia,_Thessaly,_Austria,_Styria,_Carinthia,_and_Friuli.
tif) (BEIC digital library, Valeria De Francesca (BEIC))

Стр. 92: Др Едвард Браун (Edward Brown. Stipple engraving by E. Harding) (Library

reference: ICV No 999; Photo number: V0000813; Full Bibliographic Record: http://catalogue.
wellcomelibrary.org/record=b1162705; Source/Photographer http://wellcomeimages.org/
indexplus/obf_images/91/a4/08f37715db5c4df1c231b5dabe2f.jpg;Gallery: http://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0000813.html) (https://commons.wikimedia.org/
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wiki/File:Edward_Browne._Stipple_engraving_by_E._Harding._Wellcome_V0000813.jpg);
Ђовани Гревемброх, Пор�ре� јерменско� �р�овца (Музеј Correr, Сан Марко, Венеција)
(http://www.nytimes.com/2012/02/24/arts/24iht-conway24.html); Јерменски �р�овац у
и�ри са мајмунче�ом (Национални Холандски државни музеј) (http://www.peopleofar.
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Стр. 93: Луј Дипре, Бо�а�и Јерменин (https://www.paralosgallery.com/stock_detail.
php?stockid=2862) (Галерија Паралос, Нафплион, Грчка)
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Стр. 95: Е. Брауман, Из старог Београда - пазарни дан, 1846. (Нова искра (Београд) год.
I, бр. 4 (16. 02. 1899), 61) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pazarni_dan,_Nova_
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boul. des Italiens; Imp. par Lemercier à Paris) (http://www.peopleofar.com/2017/06/27/
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Стр. 103: Некадашњи Јерменски �ом у Београду (Далматинска улица бр. 78) (http://aniv.
ru/archive/32/armjane-v-serbii-v-xiii-xx-vekah-babken-simonjan/); Корица књиге Vahan
Totomiantz, Le rôle des Arméniens dans la civilization mondiale: [avec 17 illustrations] (Belgrade:
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Стр. 106: Спомен-обележје Сломљено крило (Фото: Бабкен Симоњан); Архиепископ Воскан
Калпакјан (http://www.nin.co.rs/2003-02/27/27618.html)

Стр. 107: Цицернакабер� („Лас�ина �врђава“), меморијални комплекс (http://ar-tour.
am/?view=sightseeing&id=40&en); Музеј �еноци�а – сјај вош�анице за вечну ноћ невиних
(https://www.flickr.com/photos/cosmic-bubble/9734814591) (Aутор: Laura Alvarez Crespo)
(обрнути легенде за унутрашњост Музеја)
Стр. 108: Музеј �еноци�а - јерменска сироча� у избе�личким кам�овима Сирије (http://www.
genocide-museum.am/eng/100photos_of_armenian_genocide.php) (Fото: Leopold Kashchik)

Стр. 114: Урош Предић, Косовка �евојка, 1919. (Serbian Wikipedia) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosovo_Maiden,_Uro%C5%A1_Predi%C4%87,_1919.jpg); Павле Паја
Јовановић, Сеоба Срба у XVII веку, 1896. (Народни музеј Панчево); (http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Serbmigra.jpg); Урош Предић, Херце�овачки бе�унци, 1889. (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hercegova%C4%8Dki_begunci_1889.png) (Народни музеј Београд)
Стр. 117: Фридрих Лудвиг фон Мајдел, Хача�ур Аве�икович Абовјан (https://www.hayagitaran.
am/2015/09/id-5096.html); Јозеф Крихубер, Вук С�ефановић Караџић (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Vuk_Karadzic_Kriehuber_cropped.jpg) (Фото: Peter Geymayer)
Стр. 118: Вељко Станојевић (1892-1967) - Збор у Орашцу (http://www.opsteobrazovanje.
in.rs/istorija/prvi-srpski-ustanak/); Павле Паја Јовановић, Таковски ус�анак, 1898. (Народни
музеј Београд) (http://www.gornjimilanovac.rs/lat/istorija-ustanak.html)

Стр. 119: Аугуст Принцхофер, Пе�ар II Пе�ровић Ње�ош (http://opusteno.rs/analiza-dela-f158/
analiza-dela-gorski-vijenac-jezik-i-stil-t21681.html)
Стр. 120: Ђорђе Пе�ровић Карађорђе (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kara%C4%91or%C4%91e,_standing.jpg) (http://www.royalfamily.org/djordje-petrovic-known-as-karadjordje/) (Аутор и датум непознати); Ное Бордињон, Гевон� Алишан
(https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Gevond_Alishan.jpg) (http://thearthistoryjournal.blogspot.rs/2015/07/portrait-of-gevondalishan-noe-bordignon.html)

Стр. 122: Ђура Јакшић, аутопортрет (http://srbin.info/2016/11/28/na-danasnji-dan-umro-veliki-srpski-pesnik-djura-jaksic/); Рудолф Шпиглер, Јован Јовановић Змај (фотографија-медаљон) (https://www.google.rs/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1280&bih=915&tbm=isch&sa=1&q=jovan+jovanovic+zmaj); Лаза Кос�ић (Фотографија: САНУ–Ф 229, 229/1–5, XIV)

Стр. 124: Штампарија мехитаристичког манастира у Бечу (http://mechitharisten.org/
de/history-of-the-congregation/); Штампарија Конгрегације мехитариста у Бечу, улаз
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druckerei_Mechitaristenkloster_Wien.jpg)
(аутор: Aschroet); Библиотека Јерменског манастира у Бечу (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Mechitaristen_Wien_Bibliothek.jpg) (Wolfgang glock)

Стр. 125: Мехитаристичка црква у Бечу (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_-_
Mechitharistenkirche_(2).JPG) (Аутор: Bwag - © Bwag/Wikimedia or © Bwag/Commons or
© Bwag/CC-BY-SA-4.0)

Стр. 129: Анастас Боцарић, Пе�ар II Пе�ровић Ње�ош (фотографија из књиге Gorski
vijenac, Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1947, издање поводом стогодишњице објављивања
Горско� вијенца у Бечу, 1847); Бранко Радичевић (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Branko_Radi%)
Стр. 132: Милан Давид Рашић, Космајка (http://digital.bms.rs/pub.php?s=R19Sr-II-395)
(Дигитална библиотека Матице српске, Нови Сад)
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Стр. 133: Бој на Чачку (бакрорез, упоредна насловна страна књиге Космайка, 1852 –
Gedruckt bei M. Bäcker) (http://digital.bms.rs/pub.php?s=R19Sr-II-395) (http://digital.bms.
rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=3488&m=2#page/6/
mode/2up) (Дигитална библиотека Матице српске, Нови Сад); Лаза Лазаревић, око 1870.
(Аутор непознат) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LazaLazarevic.jpg)
Стр. 134-135: Лаза Лазаревић, Први �у� са оцем на ју�рење (1890); Приповетка Лазе
Лазаревића Први �у� са оцем на ју�рење (Шуша, 1894); Ђура Јакшић, На мр�вој с�ражи
(Тифлис, 1896); Брошура Арутјуна Карађозјана Црно�орци (Тифлис, 1890) (из књиге: Ашот
Овакимјан, Срби и Армени, Београд, 1993)
Стр. 139: Владислав Тителбах, Марко Краљевић и Муса Кесеџија (Народни музеј Кикинда)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marko_Kraljevi%C4%87_i_Musa_Kesed%C5%BEija.
jpg) (http://www.istorijskabiblioteka.com/slika:titelbah-marko-kraljevic-i-musa-kesedzija)
(http://www.istorijskabiblioteka.com/art2:crni-arapin-i-marko-kraljevic); Јерванд Кочар,
Дави� Сасунски у борби �ро�ив Мсра Мелика (http://www.peopleofar.com/2015/12/07/
illustrations-from-daredevils-of-sassoun-by-yervand-kochar-1939/)
Стр. 140: Турска зверс�ва �о ср�ским селима (http://belanovica.rs/index.php?id=35);
Конрад Ермиш, Murad’s Tod, Zeichnung von Konrad Ermisch = Мура�ова смр� (Милош Обилић
убија сул�ана Мура�а у Косовској бици) (https://www.srbijadanas.com/sites/default/files/
styles/full_article_image/public/a/t/2014/06/28/kosovski-boj.jpg) (Фото: Profimedia)
(https://www.google.rs/search?q=boj+na+kosovu+novi&tbm=isch&imgil=38mpglLiPSkYgM%253A%253BDRGDOGazjE5l1M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.srbijadanas.
com%25252Fvesti%25252Fdrustvo%25252Fovako-je-sniman-boj-na-kosovu-vreme-kadnije-bilo-specijalnih-efekata-foto-2016-10-09)
Стр. 142: Ованес Тумањан, Из ср�ско� е�а, 1939. (из књиге Ашота Овакимјана Срби и Армени,
Београд, 1993); Илустрација из књиге Ованеса Тумањана Бајке, Београд-Горњи Милановац, 1996. (Фонд Дечјег одељења Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку)
Стр. 145: Десанка Максимовић (https://sr.wikipedia.org/wiki/) (Аутор: непознат)
Стр. 146: Силва Ка�у�икјан (http://www.silvakaputikian.de/export/sites/silvakaputikian/
bildergalerie/portrait_silva_kaputikian.jpg); Маро Маркарјан (https://www.google.rs/);
Ме�аксе (http://armlur.am/213849/); Гевор� Хача�ур (http://www.litarmenia.am/)
Јермени у Чачку

Стр. 152: Чачак, �лавни �р� са црквом, 1860. (Феликс Каниц, Србија: земља и с�ановниш�во
о� римско� �оба �о краја XIX века. Књ. 1, Београд, 1985, 539); Храм Вазнесења Господњег,
после 1930; Владичански конак; Кућа Вула Пантелића (Народни музеј Чачак)

Стр. 153: Успомена на стару чачанску варош; Стовариште порцулана, посуђа и стакларије
чачанских трговаца Војислава и Глиша Матовића; Основна школа и Окружно начелство,
пре 1930. (Народни музеј Чачак)

Стр. 155: Анастас Јовановић, Гос�о�ар Јован Обреновић, 1851; Господар Јованов конак
(Народни музеј Чачак)
Стр. 156: „Палата Драгомировић“; Чачанска обласна банка; Соколски дом „Танаско Рајић“
(Народни музеј Чачак)
Стр. 157: Фердинанд Крен; Стеван Крен; Паулина (Штелцер) Крен; Јозефина Сајферт
(Међуопштински историјски архив Чачак)

Стр. 158: Купалиште („Чачанска плажа“) на Западној Морави, 1939. (Народни музеј Чачак)

Стр. 159: Коњска запрега, некада уобичајена слика на чачанским улицама; Продаја стоке
на Великој пијаци (данашњи Градски трг), 1925; Велика пијаца у центру Чачка (данашњи
Градски трг) (Атеље „Симић“, 1925) (Народни музеј Чачак)
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Стр. 161: Улица краља Милана (данашња Улица жупана Страцимира) (лева страна); Улица
краља Милана (десна страна) са црквом, око 1929; Трговачка радња (у приземљу) и стан
(са доксатом) породице Лазаријан (поглед ка Аћимовића кући) (Фото: Слободан Санадер,
13.06.1955); Црква Вазнесења Христовог у Чачку, југоисточни изглед, пре 1875; Улица
краља Александра (поглед ка Пушељића кући); (Народни музеј Чачак)
Стр. 162: Кужељева улица, око 1927; Часовничарска радња Луке Ћеловића; Почетак Улице
војводе Степе; Сарајевска улица (некадашња Улица Ратка Митровића, данас Улица војводе
Степе) (Народни музеј Чачак)

Стр. 163: Трговачка радња „Војислав Матовић и брат“; Унутрашњост радње „Војислав
Матовић и брат“; Књижара и воскарница браће Милоша и Милутина Шљивића (Народни
музеј Чачак)
Стр. 164: Мануфактурна радња Милана И. Петровића „Наредника“; Обућарска радња
„Селаковић“ (Фото: Димитрије Коцић, пре 1941) (Народни музеј Чачак)

Стр. 165: Башта кафане „Пивара“ („Код ловца“); Хотел „Касина“; Нова парна пивара и
куваоница А. Д. „Крен и Станковић“ (Народни музеј Чачак)

Стр. 167: Пријавна лис�а Ару�а Ни�оса, прва и друга страна (Чачак, 1885/1886) (Међуопштински историјски архив Чачак)

Стр. 168: Марко Саркисовић – изво� из Књи�е умрлих за 1906. �о�ину (Међуопштински
историјски архив Чачак)

Стр. 169: Артин Николић – изво� из Књи�е умрлих за 1904. �о�ину (Међуопштински историјски архив Чачак)
Стр. 170: Књи�а умрлих за 1904. �о�ину (Међуопштински историјски архив Чачак)

Стр. 172: Исаило А. Петровић; О�лас Краљевске ср�ске �ржавне �овлашћене књижаре Исаила
А. Пе�ровића у Чачку (Чачанска окружна самоу�рава год. 1, бр. 8 (9.03.1906); Хо�ел „Крен“
(подигнут 1900), пре 1914; Улица краља Александра (Народни музеј Чачак)
Стр. 173: Родно место чачанских Јермена - село Кемах, село Неркин („Доњи“) Багарич
(Пакарић), заселак Кемах (Западна Јерменија, данас у Турској) (Фото: рођак Согомона
Техлирјана, Вазген Техлирјан, 1987) (фотодокументација Бабкена Симоњана)

Стр. 174: Лазаријани – снаха Селвина (рођена Владиковић), син Лазар и отац Артин (седи)
(почетак двадесетих година XX века, Фото-атеље Тома Зупана, Чачак) (фотодокументација
Сава Лазаријана)
Стр. 175: Породица Лазаријан (са лева на десно): мајка Селвина, Селвинин рођени брат
Смбат Владиковић (стоји), близанци Слободан и Слободанка, Саво, Тихомир и отац Лазар
(Чачак, око 1930) (фотодокументација Сава Лазаријана)
Стр. 176: Свечани дочек првог путничког воза у Чачку, 20. март 1911; Улица краља Александра за време аустро-угарске окупације, око 1917; Никола Терзић, први таксиста у Чачку,
око 1930. (Народни музеј Чачак)

Стр. 177: Трговачка радња породице Лазаријан (у приземљу) и стан (са доксатом), Чачак,
1955. (фотодокументација Славише Андрића)

Стр. 179: Артин Лазаријан – извод из Књиге умрлих за 1928. годину (Међуопштински
историјски архив Чачак)

Стр. 180: Артин и Злата Лазаријан међу Утемељачима Црвеног крста у Чачку (Фото: Марко
Бојовић, Народни музеј Чачак); Плакат Свечан �омен умрлим и у ра�у �о�инулим чачанским
�р�овцима, о�ржан 27. ок�обар 1945. у чачанској цркви (Међуопштински историјски архив
Чачак); Гимназија у Чачку, подигнута 1837. (Народни музеј Чачак)
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Стр. 181: Огласи радње Лазара А. Лазаријана: 1) Чачански �лас год 1, бр. 3 (31.07.1932), 6;
2) Чачански �лас год. 1, бр. 6 (21. 08.1932), 4; 3) (Чачански �лас год. 2, бр. 16 (16. 04.1933), 6;
(Дигитална библиотека Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак)
Стр. 182: Чланице Женске �о�ружине ФИДАК-а у Чачку, 1931. (Међуопштински историјски
архив Чачак)

Стр. 183: Пренос у костурницу последњих посмртних остатака изгинулих ратника и
четири фотографије освештавања Споменика четири вере на Чачанском гробљу, 1934.
(Међуопштински историјски архив Чачак)
Стр. 184: Петар Раносовић Ранос, Бој на Љубићу, 1896. (http://www.magacinportal.org/)

Стр. 185: Саво Лазаријан, Канада, април 2014. (http://www.canadascaffold.com/wp-content/
uploads/2014/05/CSS-Sam-Lazarian-Apr-2014.jpg)
Стр. 186-187: Факсимил писма Сава Лазаријана Маријани Матовић (6.07.2014)

Стр. 190: Саво Лазаријан – Canada Scaffold, 1974. (http://www.canadascaffold.com/
wp-content/uploads/2014/05/CSS-Sam-1974.jpg); Успешна породица Лазаријан (http://
www.canadascaffold.com/wp-content/uploads/2014/05/company_history.jpg)

Стр. 191: St. Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, Richmond, BC (http://
www.stgregorychurch.ca/the-church/prelacy/); Црква Успења Пресвете Борородице у
Чачку (http://www.objektivno1.rs/region-gradovi/cacak/8725/cacak-tri-miliona-na-desetcrkava.html) (Фото: Гвозден Оташевић); Духовно завештање Сава и Тихомира Лазаријана
(Фотодокументација Драгише Лазовића)

Стр. 192: Драгиша Лазовић и Саво Лазаријан приликом сусрета у Чачку (фотодокументација Драгише Лазовића); три фотографије гробнице породице Лазаријан на старом
Чачанском гробљу (Фото: Маријана Матовић, 8-9 јун 2010)
Стр. 193: Одељење трећег разреда основне школе са учитељицом Вукосавом Вуком Булатовић (Чачак, 1935) (фотодокументација Драгише Лазовића); три фотографије надгробног
споменика Лазаријанових (Фото: Маријана Матовић, 8-9 јун 2010)
Стр. 194: Телом у Србији, срцем у Јерменији (Фото: Маријана Матовић, 8-9 јун 2010); Серкез
Берберијан (1887-1918) (из књиге: Јермени: ис�орија, �еноци�, расејање, Београд 2003)

Стр. 195: Учитељица Милка С. Берберијан са ученицима (из књиге: Божидар Никитовић,
Основна школа „С�е�а С�е�ановић“ Горња Горевница: 1919-1999, Горња Горевница, ОШ „Степа
Степановић“, 1999, 99)
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Некњижна �рађа
1.
2.

3.

Копије оригиналних докумената из фондова Међуопштинског историјског
архива у Чачку (Пријавна лис�а, руко�исне молбе, уверења) и изводи из Књи�â
цркве Све�о� Вазнесења у Чачку за у�исивање умрлих за 1904, 1906, 1928. �о�ину
Фотографије из фондова Народног музеја, Међуопштинског историјског
архива, Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку и приватних
Фотодокументација Маријане Матовић, Бабкена Симоњана, Сава Лазаријана
и Драгише Лазовића
Забележена сећања Чачана Миодрага Мија Радојичића (1923-2012), Слободана
Ковачевића Батушке (1940) и Душана Даријевића (1964).
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У�ознај�е ау�ора...

Маријана Матовић (Чачак, 1965), библиотекар
саветник Градске библиотеке „Владислав Петковић
Дис“ у Чачку, дипломирала је на Одсеку за оријенталистику (арапски и турски језик и књижевност)
Филолошког факултета у Београду (1988), стекавши
звање професора оријенталне филологије, где је и
магистрирала арапски језик са темом Покушаји и
резул�а�и реформисања ара�ско� �исма у савременом ара�ском све�у (1993). Од 1996. године стално је запослена у Научном
одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Аутор је више запажених истраживачких и публицистичких текстова
из области библиотекарства, друштвене и културне историје, рецензија,
есеја, приказа, фељтона... Такође је организатор и водитељ књижевних
вечери и промоција.
Приређивач је неколико каталога и биобиблиографија песника
награђиваних на „Дисовом пролећу“ и заслужних националних стваралаца.
Лектор је и уредник бројних текстова и публикација. Радове је објављивала у Гласу библио�еке, Бележници, Панчевачком чи�алиш�у, Савременој
библио�еци, Дисовом �ролећу, Зборнику ра�ова Наро�но� музеја у Чачку,
Пожешком �о�ишњаку, Чачанском �ласу, Чачанским новинама, Просве�ном
�ласнику, Пауну, часопису Nový život (на словачком језику), зборницима...
Приређивач је бројних тематских изложби и каталога-прилога за
библиографију лауреата Дисове награде: Божидара Тимотијевића (1998),
Новице Тадића (2000), Душка Новаковића Пор�ре� �о �аљње� (2003),
Владимира Копицла Најбољи све� (2008), Драгана Јовановића Данилова
Данилов, и�рач с�акленим �ерлама (2012), Ко� вас је �ролеће ---: ка�ало�
ре�рос�ек�ивне изложбе „Дисових �ролећа“: (1964-2013) (2013). Рецензент
је, уредник и аутор прилога за монографије Слободана Матовића Нисам ја
из ове �риче ---: (афоризми) (2000), Добривоја Благојевића Из ризнице наро�них јуначких �есама (2002), Искра заискрила (2003), Живо� сељака-ру�ара
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(2005), С�амени живо� сељака и сељанки (2005), Живљење и �окајање
(2015), Милице Миме Дмитровић Мер: им�ресије са �у�а �о Е�и��у (2003),
Драгољуба Драшковића и Драге Милинковић Заробљеникова �исма (2004),
Дамјанке Чизмић и Ане Дудаш Књи�а која се смеје: �есме (2004), Ане Дудаш
Otvorený čas (на словачком језику, 2006), др Бранка Ковачевића Војко и
Миља Ковачевић : њихови �реци и �о�омци (2009), Миодрага Радојичића
На�а Молерка (2007, 2010), др Бошка Јовичића Оки�и се је�ан ср�ски соко:
�сихолошко-ан�ро�олошко о�ле�ало (2012), Милоја Стевановића Казивања
Бо�у у славу, �рецима у час�, �о�омцима у амане� (2005, 2007, 2010, 2012),
мр Слободана Радовића Краљев библио�екар: из живо�а Добросава Ружића
(1864-1918) (2014), зборник Мој све� усне хармонике (2015), Верице Тадић
Ка� речи сањају: есеји (2015) и другим.

За изложбу и каталог (коаутор Оливера (Вуксановић) Недељковић) У
�оче�ку беше реч: језици све�а у фон�овима Гра�ске библио�еке „Вла�ислав
Пе�ковић Дис“, приређене у оквиру Балканског фестивала језикâ (Чачак,
2001), добила је похвале од Лабораторије за експерименталну педагогију
у Риму.
Рад Че�вр�а е�и�а�ска �ирами�а: (Алексан�ријска библио�ека) (Глас
библио�еке 10/2003), уврштен је у препоручену основну литературу за
предмет Ис�орија књи�е и библио�ека I (Библио�еке хеленис�ичко� �ерио�а)
на првој години студија на Катедри за библиотекарство и информатику
Филолошког факултета у Београду.
Радови Доброслав М. Ружић: (1854-1918) (Глас библио�еке 11/2004) и
Чачанска, а све�ска �рича (Глас библио�еке 12/2005) објављени су у репозиторијуму за библиотекарство и информатику E-LIS.

Рад Чачанске �о�ине Све�о� Вла�ике Николаја (Глас библио�еке 13/2006),
у целости је преузет и објављен у неколико публикација и на неколико
интернет-сајтова.

Као члан редакције, један је од аутора фељтона Ле�о�ис Бо�оро�ице
Гра�ачке, сукцесивно објављиваног у Чачанском �ласу (11. септембар 2015
– 4. новембар 2016).

Један од посебних предмета њеног интересовања је Легат Миливоја и
Божидарке Филиповић са којим је у свакодневном додиру и о коме је до сада
објавила више истраживачких радова: Ле�а�и (библио�еке целине) и личне
библио�еке у Чачку: ср�ско за�ужбинарско наслеђе (Зборник ра�ова Наро�но�
музеја, Чачак, 2005), Тра�ом за�иса Миливоја Фили�овића (Глас библио�еке
15/2008), Из бележница Миливоја Фили�овића (Глас библио�еке 16/2009),
Криминална библио�ека у Ле�а�у Миливоја и Божи�арке Фили�овић (Глас
библио�еке 17/2010), Миливоје и Божи�арка Фили�овић – жи�ељи о�ш�ине
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Поже�а (Пожешки �о�ишњак 9/2011), Са �услама у крилу – Миливоје Фили�овић и Ма�ија Мурко �ра�ом ср�ско-хрва�ске наро�не е�ике (Глас библио�еке
21/2015), С�ручна обра�а мар�иналија Миливоја Фили�овића - �римери из
�раксе (Глас библио�еке 23/2017).
Објавила је дводелни рад Јермени у Чачку: 1885-1948 у XLIII (2014) и
XLIV броју (2105) Зборника ра�ова Наро�но� музеја у Чачку поводом обележавања стогодишњице Јерменског геноцида (1915-2015).

На I стручно-научном скупу Заједнице матичних библиотека Србије
БИБЛИОНЕТ 2007 (Крушевац, 4-6. јун 2007) имала је излагање Ле�а� Миливоја и Божи�арке Фили�овић у Гра�ској библио�еци „Вла�ислав Пе�ковић
Дис“ у Чачку, објављено у зборнику Колекције у библио�екама: формирање,
заш�и�а, бо�аћење, о�ржавање, ревизија и коришћење (Београд, Крушевац,
2008), а на јубиларном, X скупу БИБЛИОНЕТ 2016 (Крагујевац, 26-28. мај
2016), излагање Ле�а� Миливоја и Божи�арке Фили�овић (први део излагања
Ле�а�и и библио�еке целине у Гра�ској библио�еци „Вла�ислав Пе�ковић
Дис“ у Чачку), објављено у зборнику Ле�а�и и библио�еке целине (Београд,
Крагујевац, 2016).
Као иницијатор и координатор пројекта Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, један је од аутора капиталног Ка�ало�а Ле�а�а Миливоја и Божи�арке Фили�овић (2016), одобреног и реализованог уз подршку
Министарства културе и информисања Републике Србије. Захваљујући
овом Ка�ало�у, од академика Злате Бојовић уследио је позив на сарадњу у
часопису Бра�с�во, те је у броју XXI (Београд: Друштво „Свети Сава”, 2017)
објавила рад Ле�а� Миливоја и Божи�арке Фили�овић (са фра�мен�има из
ра�них бележница Миливоја Фили�овића).

Објавила је монографију Јермени у Чачку: 1885-1950 (2017), у издању
Народног музеја у Чачку.
Заступљена је у лексиконима Ко је ко у Чачку на �оче�ку �реће� миленијума (Чачак, 2002) и др Бранка Ковачевића Незаборављени научници,
универзи�е�ски �рофесори, сара�ници и �рија�ељи (2012).
Говори арапски, турски и енглески језик.
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