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Marcarea unui jubileu

Funda�ia Academia Civic� a editat 

un nou volum de istorie oral�, Scoala
Memoriei 2013, care marcheaz� 
împlinirea, în anul 2013, a 20 de ani 
de la înfiintarea Memorialului de la 

Sighet dedicat victimelor comunismului. 
La deschiderea edi�iei jubiliare a ^colii
de var�, din 13 iulie 2013, Ana Blandiana 
remarca:,Suntem aici pentruamarca
Jubileul de 20 de ani ai primului
memorial al victimelor comunismului. 

lui Tudor Prelipceanu, despre Hurmuz
Aznavorian, personalitate cu un destin

tulbur�tor _i, din nefericire, nu atipic 
pentru epocile istorice în care a avut 

ne_ansa s� tr�iasc�. N�scut în Turcia 
_i refugiat cu familia sa în Constanta, 
din pricina prigoanei turce_ti asupra
armenilor, Hurmuz Aznavorian _i-a 
luat licenta în Drept la Facultatea dee 
Drept din Bucure_ti în anul 1913.
Si-a continuat studiile în Fran�a (doctoratul
cu Magna cum Laudae), a luptat în 
primul r�zboi mondial în armata rornân�,
a obtinut cet��enia român�, a fost 
str�lucit avocat interbelic în Baroul de 
Bucure_ti, dar _i deputat liberal, având
contribuii deosebite în finalizarea
noului Cod Penal, dar _i a Codului 
Comercial, a publicat valoroase studii
de Drept, precum _i articole de ziar, 
fiind un temut publicist în presa vremii.
Dup� venirea comuni_tilor, a fost 

dat afar� din barou, apoi arestat _i 
trimis la Canal: condamnat la 25 de 

Ne-am gândit mult dac� nu cumva este 
o lips� de modestie în faptul c� särbätorim 
succesul proprilor noastre eforturi. 
De fapt, a_a cum am spus _i cu alt 
prilej, nu este vorba atât de un succes, 
cât de un miracol, pentru c�, în condi�iile 
celor 20 de ani, normal ar fi fost s� nu 
reu_im. Nu este vorba nici m�car despre 
faptul c� Memorialul de la Sighet, 
Memorialul Victimelor Comunismului 
si al Rezistentei, este primul de 
acest fel din lume." Initiatoarea acestui 
mare proiect românesc a tinut s� 

sublinieze, cu prilejul jubileului amintit,
un anume adev�r, foarte important: 

luând sub egida sa Memorialul, Consiliul 
Europei, una din cele mai definitorii
institu�ii europene", _i-a asumat punctul 
de vedere al victimelor comunismului 

ani temni�� grea, al�turi de alti liberali, 
a trecut prin închisorile de la Jilava, 
V�c�re_ti, Gala�i _i Boto_ani, unde a 
murit în 1961, find aruncat în groapa
comun�. 

Si, prin aceasta, o nou� perspectiv� 
asupra istoriei recente, ceea ce a f�cut
ca Memorialul de la Sighet s� fie 

nominalizat printre primele trei locuri 
ale memoriei europene, al�turi de 
Memorialul de la Auschwitz _i de 
Memorialul P�cii din Franta. De citit,
în acest volum, interven�iile din cadrul
meselor rotunde moderate de Dennis 
Deletant _i acad. Alexandru Zub, de 

Stéphane Courtois _i Pierre Hassner, 
de Thomas Blanton _i acad. ^erban 
Papacostea _i de scriitoarea Ana 
Blandiana. 

ameni mari in vremuri

mebuneyi
Aap�rut un num�r dublu al revistei 

MEMORIA (2-3, 2014) din care semnal�m 
evocarea lui Corneliu Coposu, la centenar, 
semnat� de Alexandru Zub. lat� prima 
întâlnire cu Corneliu Coposu a istoricului 
ie_ean, la Bucure_ti, în casalui Octavian 
Ghibu, înainte de 1989: ,Discu�ia cu 
amfitrionul a fost îns� întrerupt�, la 
un moment dat, de vizita unui domn 

pe care gazda mi l-a prezentat, în 

treac�t, ca fiind «Domnul Coposu», 
retr�gându-se apoi, o clip�, în odaia 
vecin�. Era un personaj înalt, masiv, 
cu alur� de atlet _i un aer ce degaja 
sigurant� _i demnitate netrucat�, una 
venit� pesemne din mo_i-str�mo_i, 
poate din acea suit�de clerici identifica�i 
în familia sa." Pilduitoare este _i o alt� 
evocare, datorat� lui Sorin Popescu _i 


