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21 aprilie 2015 - Lectur ă mondial ă cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
genocidul împotriva armenilor  

international literaturfestival berlin (ilb) și Lepsiushaus Potsdam cheamă la 

organizarea unei lecturi mondiale cu ocazia împlinirii pe 21 aprilie 2015 a 100 de ani 

de la genocidul impotriva armenilor. 

Pe 24 aprilie 1915 mai multe sute de intelectuali armeni - scriitori, muzicieni, artiști, 

membri ai parlamentului și oameni al clericului - au fost arestați la Constantinopol, 

Istanbulul de astăzi, după care au fost deportați în Turcia unde majoritatea au fost 

uciși. A fost începutul unei crime împotriva umanității: genocidul împotriva armenilor 

din timpul Primului Război Mondial a însemnat primul genocid plănuit și realizat 

sistematic din perioada modernă. În Imperiul Otoman peste un milion de armeni au 

căzut victime acestei crime împotriva umanității. 

Totul s-a petrecut sub ochii întregii lumi, iar numeroși martori germani, austro-ungari, 

italieni, americani, scandinavi, armeni și otomani au documentat istoric atrocitățile 

petrecute. Deja în august 1914 New York Times amintea de un program de 

exterminare plănuit metodic, ceva ce nu mai fusese organizat cu atâta minuțiozitate 

niciodată în istorie. Guvernul german aliat al Imperiului Otoman a ajuns la aceleași 

concluzii, dar din păcate nu a făcut niciun demers împotriva acestor atrocități. 

Politica Turciei refuză să recunoască și astăzi genocidul împotriva armenilor, deși 

dovezile și mărturiile există deja de aproape o sută de ani. Scriitoarea indiană 

Arundhati Roy a tematizat acest scandal și la ediția din 2009 a international 

literaturfestival berlin. 

Din 1915 și în anii ce au urmat, numeroase voci reprezentative ale intelectualității 

armenești au fost reduse la tăcere. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe voci au 

început să se facă acum auzite și au luat cuvântul împotriva uitării, printre ele și 

multe din rândul societății civile democratice turcești. În memoria victimelor și pentru 

recunoașterea internațională a acestui genocid chemăm la organizarea de lecturi 
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mondiale pe 21 aprilie 2015 în care se vor citi texte literare ale autorilor armeni, 

printre care Varujan Vosganian, Siamanto, Komitas, Yeghishe Tcharenz, William 

Saroyan, Hovhannes Shiraz, Paruyr Sevak, Hakop Mntsuri, Silva Kaputikian și Hrant 

Dink. 


