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Mentions manuscrites  

Des empreintes de doigts ont été apposées par  

Aïda Kazarian sur la dernière page de chaque tome. 

Numérotés et signés par Aïda Kazarian et Thorsten 

Baensch.  

 

Commentaire 

Je m’en souviens, c’était en 1978. Le 1er numéro  

du HAY a vu le jour grâce à l’imagination de 

Edouard Jakhian. Il est vrai que ‘Le droit est la plus 

puissante des écoles de l’imagination’, comme l’a écrit 

Giraudoux. 30 ans après, sortait le 282ème numéro, 

et ce passé familièrement surgi au milieu du présent, 

j’ai eu besoin de le rassembler, de faire ce travail de 

reconstitution pour préserver des instants, des 

fragments, et, l’associant à la démarche artistique,  

de le faire voir, de le partager. Pour cette nouvelle 

forme, je me suis tournée tout naturellement vers 

un ami, un artiste, un éditeur d’exception, Thorsten 

Baensch, de l’Édition Bartleby & Co. C’est avec son 

soutien et sa collaboration que le projet a pris 

forme pour la nouvelle édition. Chaque exemplaire 

comprend 9 tomes, sur la couverture desquels 

figure le beau logo du Hay dessiné par Jean-

Grégoire Savayan. Un code couleur a été conçu 

pour distinguer les tomes. 5 couleurs ont eu notre 

préférence, alliant dans le désordre les couleurs des 

drapeaux arménien et belge. Dans le 9ème tome, j’ai 

écrit des remerciements dont ceux adressés aux 

195 artistes plasticiens qui ont généreusement 

participé à ‘SOS Arménie’ et dont la liste avait 

échappé à la publication en 1989. Sur la dernière 

page de chaque tome, numéroté, cacheté et signé, 

j’ai apposé d’une à 9 empreintes de doigts à la 

peinture acrylique bleu outremer à tendance  

grise. Je terminerai par cet aphorisme de Voltaire :  

Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. 

   Aïda Kazarian 

 

 

 

Հայ 

 

Բելգիահայ համայնքի տեղեկատու-ամսաթերթի 

1978-2008թթ. ինը հատորեայ 

վերահրատարակումը` Այտա Քազարեանի 

նախաձեռնութեամբ։ 

 
Մարտ 2008, դեկտեմբեր 2009, աւարտուած յունուար 2011-ին։ 

 

Հաւաքածուներ 
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Ժնեւի գրադարան (Շուէյցարիա) 

Ալբերտ Ա. Թագաւորական գրադարան  

(Բրիւսել /Բելգիա) 

Այտա Քազարեանի Հաւաքածու (բնագրեր), 

(Բրիւսել /Բելգիա) 

 

Տեքստեր 

Տեղեկատուի բոլոր հեղինակները։ 

1-ին հատորի նախաբանը՝ Էդուարդ ժաքեան-ի 

եւ 9-րդ հատորի վերջաբանը Շաքէ Մաթոսեան-ի։ 

 

Ձեւաչափ 30,2 x 25,5 x 21,8 սմ. տուփերը ներառեալ։ 
ISBN 2-930279-39-7 

 

Տպաքանակ 

4-ական օրինակ +1 օրինակ տեղեկատուի 

բնագրերով։ Հաւաքածուից դուրս, գոյութիւն 

ունի եւս մէկ տպաքանակ, ուր 7, 8 եւ 9-րդ 
հատորները ի մի բերուած են մէկ ընդհանուր 

ժովովածուի տեսքով եւս 4 օրինակով։ 

 

Գրքի շապիկը 

Ինը հատորների շապիկները մուգ մոխրագոյն 

ստուարաթղթից են։ Տեղեկատուի խորհրդանիշը 

ոսկեգոյնով դրոշմազարդուած է իւրաքանչիւր 

հատորի շապիկի վերին եւ աջակողմեան 

հատուածում։ Ինը հատորները ներկայացուած 

են եռեակ խմբաւորմամբ՝ կտաւապատ և 

ածխագոյն երփներանգով տուփերի մէջ։ 
 

Էջերը 3482 էջ։ Հատոր 1-9 

 

Կազմը՝ սոսնձապատուած կռնակով եւ տուփերը 

իրականացրել է Դիւսելդորֆ/Buchbinderei 

Mergemeier-ը։ 

 
Տպագրութիւնը սեւ ու սպիտակ 

լուսապատճէնով՝ Բրիւսել/AJM Print-Shop-ում։ 

 

 

 

 

 

 

 

Ձեռագիր նշումներ 

Համարակալումները եւ ստորագրութիւնները 

իրականացուել են Այտա Քազարեանի եւ 

Թողսթեն Բանշի միջոցով։ Իւրաքանչիւր 

հատորի վերջին էջի մատնահետքերը 

պատկանում են Այտա Քազարեանին։ 
 

Մեկնաբանութիւն 
Յիշում եմ 1978 թուականն էր։ « Հայ »-ի 

անդրանիկ համարը փաստաբան՝ Էդուարդ 
Ժաքեանի երեւակայութեան արգասիքն էր։ 

Արդարեւ, ՛՛Փաստաբանութիւնը 
երեւակայութեան ամենահզօր դպրոցներից մէկն 

է՝՝, գրել է Ժան Ժիրոդուն։ Երեսուն տարի անց, 

լոյս պիտի տեսնէր 282-րդ համարը։ Իսկ այդ 
անցեալը հարազատօրէն ներկայի մէջ 

թափանցելով, միանգամայն պահանջը զգացի 

այդ բոլորը ժողուելու եւ վերակազմաւորման 

աշխատանքին ձեռնամուխ լինելուն՝ 
պահպանելու համար սոսկ դրուագներ եւ 

բեկորներ։ Այս բոլորը պատշաճ ձեւով 

ներկայացնելու եւ հրամցնելու համար փորձեցի 
զայն համեմել գեղարուեստական շնչով եւ 

ճաշակով։ Մտայղացումս կեանքի կոչելու 

նպատակով բնականաբար դիմեցի հարազատ 
ընկերոջ՝ արուեստագէտ եւ բացառիկ 

հրատարակիչ Թողսթեն Բանշին Edition  

Bartleby & Co.։ Վերջինիս աջակցութեան եւ 
համագործակցութեան շնորհիւ է, որ այս 

ձեռնարկը նոր հրատարակութեամբ 

իրականացաւ։ Իւրաքանչիւր օրինակ բաղկացած 
է 9-ը հատորից, որոնց շապիկի վրայ ՛՛Հայ՝՝ 

խորհրդանիշը պատկերազարդուած է Ժան-

Գրեգուար Սաւայեանի գծագրութեամբ։  
Հատորների հինգ գոյները ընտրուած են 

Հայաստանի եւ Բելգիայի դրօշակների 

երանգների անհերթականօրէն խառնուրդից։  
9-րդ հատորում զետեղել եմ շնորհակալական 

խօսքս՝ հասցեագրուած 195 արուեստագէտներին, 

որոնք անշահախնդրօրէն ներդրում ունեցան 
« SOS Arménie » ծրագրին, սակայն 

անուանացանկը վրիպած էր 1989 թուականի 

հրապարկումից։ Համարկալուած, կնքուած և 
ստորագրուած իւրաքանչիւր հատորի վերջին էջի 

վրայ դրոշմել եմ մէկից ինը մատնահետքեր՝ մուգ 

կապոյտ ակրիլիկ ներկով։ Խօսքս աւարտում եմ 

Վոլտերի աֆորիմզով՝ « Այն ինչ սրտին է դիպում, 

յիշողութեան մէջ է արձանագրւում »։  

              Այտա Քազարեան 

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont  
contribué à la diffusion internationale de la vie de la 

communauté arménienne de Belgique et en particulier 
à Tikran Zargaryan, Hayganouche Ghazaryan, Anahit 
Manoutcharyan de la Bibliothèque nationale d’Arménie ; 

Hranoush Hakobyan, Ministre de la Diaspora ; Karen 
Avanessyan, Natali Danielyan, Evelina Baghdassaryan 
du Ministère de la Diaspora ; Loreta Adamyan, Anahit 

Antonyan, Sona Ghukasyan et Janet Hovhannisian 
pour leur soutien. 

 
 

Շնորհակալութիւն բոլոր նրանց ովքեր 

նպաստեցին Բելգիահայ համայնքի կեանքի 

միջազգային ծանուցման եւ տարածմանը, ի 

շարս՝ Տիգրան Զարգարեան, Հայկանուշ 

Ղազարեան, Անահիտ Մանուչարեան  
(ՀՀ Ազգային գրադարան), Հրանուշ Յակոբեան 

(Սփիւռքի նախարար), Կարէն Աւանէսեան, 

Նատալիա Դանիէլեան, Էւելինա Բաղդասարեան 
(Սփիւռքի նախարարութիւն) եւ մասնաւորապէս՝ 

Լորեթա Ադամեան, Անահիտ Անթոնեան, Սոնա 

Ղուկասեան եւ Ժանէթ Յովհաննիսեան-ին՝ 
իրենց աջակցութեան համար։ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

INVITATION 

à la présentation du Bulletin 

d’information du Comité des  

Arméniens de Belgique, et à  

la réception  accompagnée  

d’un moment musical 

 

à l’occasion du don de la réédition 

du HAY 1978-2008 à la Bibliothèque 

nationale d’Arménie à Erevan 

 
le jeudi, 3 mai 2018 

à 14h dans la Salle de Concert 

 

72 Teryan Street 

Erevan 0009 

Arménie 

 

 

 

ՀՐԱՒԷՐ 

Բելգիահայ համայնքի տեղեկատուի-ամսաթերթի 
շնորհանդէս՝ երաժշտական նուագակցութեամբ 

 

« Հայ »-ի 1978-2008թթ. վերահրատարակութեան 
նուիրատւութիւնը Հայաստանի Ազգային  

գրադարանին 

 
Հինգշաբթի մայիս 3-ին, 2018թ. 

ժամը 14-ին՝ գրադարանի համերգասրահում 

 
 

Տէրեան 72 

Երեւան 0009 
Հայաստան 

 


