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Recomandare de carte: 'Astrologul din
Karabagh', de Platon P. Zubov
Un roman istoric de fictiune, inspirat din evenimente petrecute in Armenia
medievala. Karabaghul din titlul cartii este vechiul tinut armean Artakh,
ultima formatiune statala armeana ramasa independenta dupa caderea
regatului armean in secolul al XIV-lea, relateaza stiripesurse.
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Platon P. Zubov (1796-1857), a fost un scriitor rus, fiul generalului P. P. Zubov, care a slujit in
armata rusa si a participat la campaniile napoleoniene din 1812. Cariera lui literara a inceput in
1834, s-a intins pe doua decenii si a inclus 21 de lucrari majore si, cum a petrecut peste douazeci
de ani din viata in Caucaz, scrierile sale au devenit ele surse importante despre viata si cultura
popoarelor din Caucaz. Inclusiv aceasta carte, publicata la Moscova in 1834.
Astrologul din Karabagh a fost tradus in armeana – de scriitorul armean clasic Raffi, publicat in
foileton intr-un ziar din Tbilisi, in 1882, apoi in mai multe editii in volum. O editie in limba engleza
a aparut in 2012, publicata de Armenian Cultural Foundation din Arlington, Massachusetts, cu
note foarte competente ale lui Ara Ghazarians, directorul fundatiei, conform Mediafax.
Cateva date istorice absolut necesare oricarui cititor: hanatul Karabagh (vechiul tinut armean
Artakh, una dintre cele 15 provincii ale Armeniei Mari de odinioara) a fost infiintat de dinastia
persana safavida in Caucaz in anul 1747. Armenii din regiune, care vietuiau in cetati si sate
montane, lipsiti de statalitate, dar cu o relativa independenta si privilegii speciale traiau sub

stapanirea caselor nobiliare ale melicilor (suverani), titlu acordat de regii persi safavizi. Cinci
dintre aceste numeroase melikate au format in veacul al XVIII-lea o uniune - Gulistan, Khacen,
Varanda, Dizak si Djraberd. Actiunea cartii se petrece in melicatul Varanda.
Este un roman de fictiune istorica, cu o poveste de dragoste, pe fundalul unor evenimente
cruciale pentru natiunea armeana.
in centrul actiunii romanului se afla melikul sahnazar din Varanda. Tradand alianta celor cinci
melikate, el a incheiat un pact cu hanul musulman Panah, stapanitorul hanatului de Karabagh,
oferindu-i, in schimbul securitatii sale, un teritoriu stancos in melikatul sau, teoretic inaccesibil, pe
care hanul avea sa construiasca o cetate aparent inexpugnabila, botezata susi.
Urmatorul personaj important in roman este astrologul Hasan. Astrologii erau personaje
insemnate ale epocii, era de asteptat ca observatiile lor sa prezica cu acuratete viitorul si
conducatorii tineau seama de prezicerile lor.
„Se poate conchide ca a existat un astrolog la curtea melikului sahnaza – precizeaza Sergiu Selian.
Cel din roman, in orice caz, dincolo de istetimea si abilitatea sa, se dovedeste la modul negativ
decisiv, ca autor al ideii, in construirea cetatii susi, ca si – cu nefaste consecinte istorice pe termen
lung – in modificarea configurativa si etnica a Karabaghului de Munte, in care pana in 1752 nu
patrunsese picior de musulman.”
Platon P. Zubov – Astrologul din Karabagh sau intemeierea cetatii susi in anul 1752. Roman istoric
transcaucazian. Traducere din limba engelza de Segiu Selian. Introducere si note de Ara
Ghazarians. Editura Integral. Colectia Armenia Integral. 148 pag.
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