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Изводът е направен от 
отчетно-изборното събрание на 
Църковното Настоятелство в град 
Варна. В мразовития януарски 
ден, въпреки студения и силен 
вятър и снеговалежа, 73 смелчаци 
(миряни) от арменската общност 
се отзоваха в храма на ААПЦ 
„Сурп Саркис” в черноморския 
град. Да ръководят събранието 
бяха избрани: за председател - до-
цент Масис Хаджолян, за секре-
тар – Ели Антреасян, както и д-р 
Рупен Крикорян – председател на 
Епархийския съвет, отец Саркис 
и Антраник Шакариян – предсе-
дател на  Църковното Настоятел-
ство. След приемане на дневния 
ред на събранието, отец Саркис 
произнесе молитва и последва 
прочитане на поздравителен 
адрес. С голямо внимание бе из-
слушан отчетния доклад, изнесен 
от председателя на ЦН – Антра-
ник Шакариян, както и доклада 
на ревизионната комисия, пред-
ставен от Михран Ованесян.

Изказалите се впоследствие 

повече от 10 души бяха до един 
единодушни с високата си оцен-
ка за работата до момента на 
Църковното Настоятелство и за 
приноса му за решаване на про-
блемните въпроси и каузи в на 
арменската общност в града. Зна-
чими и видими са резултатите от 
вътрешен и стопански характер, 
например, подмяната на отопле-
нието с нафта, с електрическо, 
разширяването на площите за 
отопление  - на целия храм и на  
всички помещения на арменското 
училище. Добре са поддържани 
през отчетния период и рекон-
струирани храма и параклиса в 
старите гробища, както и учили-
щето. Решени са много проблеми 
от социален характер, както и 
въпросите на материалната и тех-
ническата база за разширяване 
на художествената самодейност в 
различните жанрове и изкуства. 
Особено внимание заслужава 
също инициативата на отец Сар-
кис за ежегодно организиране 
с малките деца на училищна 

възраст на конкурс за рисунка, 
песен, написване на стихотворе-
ния и др. Поставено е началото 
на съвместни изяви на танцовите 
трупи на гр. Варна и на гр. Шумен 
с богата художествена програма 
на сцената на филиала на драма-
тичния театър на Варна.

При честване на Национални-
те арменски и религиозни празни-
ци е масово участието на нашите 
сънародници. Сериозен успех е 
приетата Декларация от Общин-
ски съвет – Варна за Геноцида над 
арменците 1915 – 1923 г.

В доклада с благодарност 
бяха посочени имената на всички 
дарители и приноса на активисти-
те за решаване на проблемните 
въпроси на арменската общност в 
гр. Варна.

Негативните и неприятни 
случки като опожаряването на 
арменското училище и кражбата 
на пари от желязната каса (незна-
чителна сума) се определиха като 
неизбежни неприятни моменти в 
развитието на общността.

Бе подчертано, че Варна е 
единственият град в страната, в 
който се осигурява автобус за ми-
ряните – като безплатно превозно 
средство, за да вземат участие в 
литургиите всяка неделя. Това 
е изключителен, личен принос 
на председателя на Църковното 
Настоятелство – Антраник Ша-
кариян.

На зададените въпроси от-
говориха Антраник Шакариян и 
д-р Рупен Крикорян. Миряните 
се интересуваха както от напра-
веното, така и от предстоящите 
ангажименти на настоятелството, 
както и за подготовката на пред-
стоящия да се приеме в скоро 
време нов Устав на ААПЦ в Р 
България.

Събранието избра ръковод-
ство в състав: председател Антра-
ник Шакариян, членове Ервант 
Каязаде, Хайк Ованезов, Агоп 
Крикорян и доц. Масис Хаджо-
лян, подгласници Мери Сеферян 
и Охан Оханесян.

Левон овАнеЗов

Църковното настоятелство 
при арменската апостолическа 
православна църква “ Свети 
Саркис” - Варна издаде сборник 
за варненски арменски родове. 
Макар и да не отразява цялото 
арменско население в гр. Варна, 
изданието е достатъчно пред-
ставително за определени изводи 
от него. Самата идея за сборника 
е привлекателна и   изпълнява 
определени цели. Първата  се 
отнася до самите арменци, които 
са стимулирани да възстановят 
родовата си памет, силно засег-
ната от динамиката на времето и 
от глобализационните   процеси, 
които я потискат.  С писаното 
слово се създават условия тази 
памет да бъде съхранена и прена-
сяна през поколенията. 

Книгата  има познавателно 
съдържание. Чрез разказа на 
всеки, който рисува “ дървото на 
рода” , така както е запомнено и 
представено от него, се показват 
и  обобщават  основни характе-
ристики на варненската  арменска 
общност.  Варненската арменска  

колония  е продукт 
на историята. Една 
част от нея  е уста-
новена  трайно във 
Варна през вековете, 
по различни есте-
ствени пътища на 
човешките преселе-
ния.   Най-големият 
й дял произтича от 
бежанските потоци 
от Турция следствие 
унищожителната 
политика на по-
следния султан 
Абдул  Хамид  и на 
републиканското 
националистическо  

правителство на младотурците. 
Затова сборникът  e един своео-
бразен знак на непресъхващата  
благодарност към варненското 
българско население, което през 
19-20 век прие по братски хиляди 
арменци-бежанци и им създаде 
условия за съществуване и бла-
готворно развитие. Варна стана  
мост на спасението и надеждата, 
а България- тяхна Родина. В най-
ново време, градът  приема  пото-
ци  бежанци от Армения, главно 
следствие военния конфликт с 
Азърбайджан по повод събития-
та в Нагорни Карабах. Те не са 
обект на изследването, но слагат 
начало на нова група арменски 
родове, които престоят да се раз-
клоняват и утвърждават. 

С началните стъпки на  об-
разуване на арменската общност 
във Варна и особено силно след 
Освобождението, тя  изгражда и 
твърдо подържа  своите духовни 
стълбове - църква, училище, оби-
чаи, обществени организации.   
Чрез тях общността  съхранява 
своите   традиции, език, вяра, 

култура. Същевременно, тя не се 
развива като затворена, “капсу-
лирана”   малцинствена група, а 
широко се разтваря в българската 
социална среда, става нераздел-
на и напълно интегрирана част 
от българския народ. За това 
допринасят редица обективни 
обществени условия. Едно от 
тях е взаимното проникване на 
арменци и българи в сферата на 
труда, отначало чрез  активната 
подкрепа и помощ на българско-
то население, а впоследствие  с   
взаимопомощ и съвместни дей-
ствия. Много арменци са двигате-
ли на стопанския живот на Варна 
в областта на производството и 
размяната.  В по-нови времена, 
променя се трудовата насоченост 
на арменците  с решаващата роля 
на образованието. Арменската 
общност претърпява истинско 
цивилизационно развитие чрез 
навлизане  в  науката и интелек-
туалния труд. 

Общата спойка на арменци 
и българи е и в сферата на бита. 
Взаимно се зачитат, уважават и 
отбелязват народните празници 
и обичаи. Отдавна е премахната 
психологическата бариера за 
образуване на двунационални 
семейства. Това се отразява бла-
готворно и в отношенията между  
сродилите се роднини и близки.   

Общественият живот и раз-
витието на гражданското обще-
ство също са един обединяващ  
терен. Особено това се проявява 
в културния живот на арменската 
общност. Неговите  творчески 
прояви са част от културния ка-
лендар на община Варна и на чи-
талищното дело в града. Налице 
са и множество съвместни ини-

циативи на арменски и български 
неправителствени организации. 
Много арменци са носители на 
обществени и държавни отличия. 

Изследването обективно 
отразява транснационалните 
връзки на варненските арменци. 
По различни пътища, вкл. от  
Турция, през вековете,  арменци 
се разселват в европейски и други  
държави и образуват общества, 
чиито общ  брой надвишава поне  
два пъти  сегашното население 
на Армения. Стотици арменски 
семейства от България, вкл. от 
Варна    заминават по свое жела-
ние и се установяват   в САЩ в 
60-те и 70-те  години на миналия 
век  със съгласието и съдействие-
то  на българската  държава. След 
1989 година натам се устремяват  
още, предимно  млади, хора. 
Варненското арменско населе-
ние подържа с тях родствени и 
приятелски отношения, които не 
влияят върху техните обществе-
ни интеграционни  настроения. 
Отвореността към света, едно от 
постиженията на съвременната 
цивилизация, създава двуполюс-
ни нагласи у арменци и  всички 
живеещи в България – от една 
страна е желанието за  бягство 
от една неблаговидна действи-
телност, типична за епохата на 
първоначалното натрупване на 
капитала,  а от друга- вътрешният 
знак за “Внимание”, който притъ-
пява  авантюристични нагласи, 
тушира  прибързани решения   
и засилва чуството за лична и 
семейна  отговорност.  След 20 
години бягство, зависи от поли-
тическа, икономическа  и духовна 
България , накъде ще наклоняват  
везните! 

Доц, Д-р по прАво МАСИС ХоДЖоЛЯн

 РОДОВАТА ПАМЕТ
НА ВАРНЕНСКИТЕ АРМЕНЦИ

ЕДИННА И СПЛОТЕНА Е АРМЕНСКАТА
ОБЩНОСТ ВЪВ ВАРНА

ОБЯВА
Във връзка с 95-годишнината

от арменския геноцид,
църковното настоятелство 

при  арменската апостолическа 
православна църква

“ Свети Саркис” и народно 
читалище “ Свети Саркис”-

гр. Варна  

обявяват национален конкурс
за есе на тема:

  “ Минало, настояще и бъдеще 
на арменската общност в 

България”

Заелите първо, второ и трето 
място в конкурса ще получат 

съответни награди от 300, 200 и 
100 лева.

Няма възрастови ограничения за 
участие в конкурса.

Есетата трябва да постъпят  в 
канцеларията на арменското 

църковно настоятелство на адрес 

гр. Варна 9000, ул. “ Хан 
Аспарух” № 15 - най-късно  до 
15 април 2010 г. (включително)

Въпроси относно конкурса  
могат да се отправят 
на тел. (052) 619382

Големината на есетата 
трябва да бъде до 10(десет) 

компютърни или машинописни  
страници и по 30 реда на 

страница.

 СИМОН БЕЙЛЕРЯН –
12 години,

СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна

АрМенИЯ

Непосетена още си от мен –
обичам те, теб възхвалявам днес:
сърцето, чувствата ми са във плен,
в душата предизвикваш интерес.

За твоите реки, поля, гори
мечтая аз неспирно и горя –
героите ти славни са били,
прошепвам имената им с уста.

Не бих останал безучастен аз
към твоята съдба в злокобен час –
как да забравя вечните беди
на старите арменци и деди...

С успехите ти днешни се гордея
и всяка твоя радост е и моя,
защото знам, че вече съм във строя
на синове достойни. И ще те възпея.

СПЕЦИАЛНА 
НАГРАДА НА 
СДРУЖЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА И 
ОБЩЕСТВО - ВАРНА
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