
Intervention de M. Philippe PILIBOSSIAN, 
Président du Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF) 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
Dans le monde de la Francophonie, des femmes et des hommes cherchent naturellement à 
conserver et faire évoluer la langue française ; de même, les Arméniens de la diaspora sont 
soucieux de perpétuer leur langue d'origine, l'arménien occidental. C'est le lien le plus 
important qui nous lie avec « le peuple arménien » presque réduit à néant et chassé de sa 
terre natale.  
 
Ainsi nous est venue l’idée, avec les encouragements d'amis comme Jean Marcel Lauginie, 
de nous lancer dans cette aventure improbable : la création d'un lexique qui donnerait 
l’équivalence des termes de l’informatique entre l'anglais, le français et l'arménien 
occidental, cette langue qui fait officiellement partie des langues de France (citation, DGLFLF 
: « Un patrimoine méconnu, une créativité vivante - qui contribuent à la créativité et au 
rayonnement culturel de notre paysnbsp;»). C’est avec douleur que je dois vous dire qu’elle 
a été récemment classée « langue en péril » par l'UNESCO.  
 
Permettez que je situe les choses en quelques mots.  
 
L'arménien est l'une des vingt-trois langues qui possèdent un alphabet propre. Aspect 
remarquable, on en connaît l'inventeur : en 401, l’illustre savant, le moine Mesrob Machtots 
a conçu un système complet de transcription de la parole. Un alphabet unique à bien des 
égards dans l’histoire des écritures. Et encore, Machtots a été le créateur de deux autres 
alphabets paléochrétiens du Caucase : le géorgien et l’alouanien. Dans sa grande sagesse, 
pour faire évoluer l’arménien parlé vers l’écrit, il fut à l’origine de la création des premières 
écoles de traducteurs. Ainsi, ses disciples Gorioun, Moïse de Khorène, Lazare de Pharbe, 
Eznig de Goghp et bien d'autres, contraints jusque-là de rédiger en langues étrangères – 
l’ancien grec, l’araméen, le syriaque&nbso;– trouvèrent naturellement dans l'alphabet de 
Machtots ce bouclier, cette arme (comme hier a dit Michel Serre) qui préserve et développe 
la puissance d’une langue, l'instrument qui permet, par l'exacte restitution phonétique de 
l’expression orale de ne rien perdre de sa subtilité. Peu de temps après l'invention de 
l'alphabet arménien (Ve s.), la littérature arménienne fut si prospère, qu'on l'appelle encore 
l'« âge d'or ». Quelle chance pour le pays, premier à adopter le christianisme comme religion 
d’État en 301, avant Rome et avant Constantinople ! Conscients de l’immense contribution 
de Machtots à la civilisation arménienne et à l’histoire des écritures, nous avons décidé 
d’appeler notre association : Collège Dictionnaires Machtotz France.  
 
Dans un contexte international favorable au progrès et dans le sillage de révolutions qui 
secouent les empires de tous les continents, l'arménien écrit, utilisé pendant des siècles 
comme langue des seuls lettrés, sera modernisé au milieu du XIXe siècle pour être 
intelligible enfin par le peuple. C’est la renaissance culturelle des Arméniens. Toute une 
jeune génération ayant effectué des études en Europe, et particulièrement en France, se 



met à traduire en arménien des auteurs de la littérature européenne et française, 
notamment, les œuvres de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules Vernes, Alain-René Lesage...  
 
Plus près de nous, des générations ont élaboré des dictionnaires multilingues, surtout liés à 
la langue française : citons celui du Père Manuel Katchouni « Dictionnaire des arts, des 
sciences et des belles lettres » (2 vol., Venise, 1891-1892), et celui de Guy de Lusignan « 
Nouveau dictionnaire illustré français-arménien » (2 vol. Paris, 1900).  
 
Je rappellerai ici le nom d'un homme d'exception, Antoine Meillet, le plus prestigieux sans 
doute des linguistes de France. Étudiant à Paris, il participa en tête aux manifestations de 
1896 qui déjà à l’époque réclamaient justice pour le peuple arménien, victime d'une des 
grandes répétitions qui allaient aboutir au Génocide de 1915.  
 
Il ne faut pas oublier son élève, le grand linguiste arménien Hratchia Adjarian, auteur entre 
autres d'un Dictionnaire étymologique de la langue arménienne (4 vols. 1971-79), d’une 
Grammaire de l’arménien comparé à 569 langues (7 vols., Erevan 1954), d'une Classification 
des dialectes arméniens (Paris, 1909).  
 
Au regard de l’apport des quelques personnes que nous venons de citer, dans le seul but de 
vous situer la contribution des Arméniens à la représentation graphique du verbe, notre 
lexique apparaîtra légitimement comme bien dérisoire ; et cela ne laisse aucun doute sur la 
modestie qui s'impose, malgré l'audace que vous avez de le récompenser à la surprise 
totale.  
 
Au nom des nombreux collaborateurs et contributeurs du CDMF, disséminés en Europe, en 
Amérique ou au Moyen-Orient, je vous remercie ; je ne manquerai pas de leur transmettre 
votre soutien. Ainsi, vous nous encouragez à continuer notre tâche.  
 
Paris, le 17 mars 2011. 
Pour le CA, Ph. Pilibossian, Pt du CDMF. 
 
 
 
Article envoyé aux médias arméniens de la diaspora par le 
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF) 
 
L'affichage correct de ce texte en arménien nécessite qu'une police répondant à la norme 
Unicode (Arial Unicode MS par exemple) soit installée sur votre ordinateur. 
 
 
Ֆրանսայի Մաշտոց Բառարաններու Կաճառը ի պատուի՝  
 
Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութեան կողմէ։ 
 
 
անսերէնը որ միջազգային գլխաւոր լեզուն էր դարերով, վերջին կէս դարէն իվեր 
յետքայլ կը նշէ ամէն մարզի մէջ։ Ասոր առաջքն առնելու եւ այս լեզուին նոր զարկ 



տալու համար՝ ստեղծուած է Ֆրանսախօսութեան միջազգային 
կազմակերպութիւնը, որ կ՛ընդգրկէ այն բոլոր երկիրները ուր ֆրանսերէնը կը 
գործածուի իբրեւ պաշտօնական լեզու։  
 
Այս կազմակերպութեան գործունէութիւններէն մէկն է նաեւ՝ հսկել նորաստեղծ 
բառերու միօրինակ եւ նոյնիմաստ գործածութեան ընդհանուր ընկալման՝ 
հիմնուած պաշտօնական մարմիններու հեղինակութեան վրայ։ (Բան մը որ կը 
պակսի դժբախտաբար հայերէնախօս աշխարհին։)  
 
Ի քաջալերութիւն գործօն ուժերու մասնակցութեան՝ ամէն տարի կը 
կազմակերպուին մրցանակաբաշխութեան օրեր՝ « Ոսկեայ Բառեր »  պիտակին 
տակ։  
 
Այս տարի, 23րդ անգամն ըլլալով, այս Օրերը համատեղուած էին 17 մարտ 2011-ին 
Փարիզ, Վալոնիա-Բրիւսելի ընդհ. Պատուիրակութեան շքեղ սրահներուն մէջ, 
«Գործառնական ֆրանսերէնի զարգացման կոմիտէին» կողմէ, նախագահութեամբ 
Ժան Մարսել Լօժինիի, հիւրընկալութեամբ Ռոժէ Հոդերմանսի - Վալոնիա-Բրիւսելի  
ընդհ. պատուիրակութեան Խորհրդատու -, մասնակցութեամբ տիկ- Իմմա Դոր 
Ֆօսի - Ֆրասախօսութեան ֆրանսերէն լեզուի բաժնի Պետ -, եւ Ժան-Ֆրանսուա 
Պալտիի, փոխ-պատուիրակ ֆրանսերէն լեզուի եւ Ֆրանսայի լեզուներու ընդհ. 
պատուիրակութեան մօտ։  
 
Այս պաշտօնական անձերէն զատ ելոյթ ունեցան նաեւ կարգ մը մասնագէտ 
ուսուցչապետներ, ապա մրցանակներ բաշխուեցան զանազան երկիրներու մէջ 
առաջնութիւն շահող աշակերտներու, որոնք այս առիթով ժամանած էին Փարիզ։  
 
Իսկ բուն Մրցանակաւորներն էին,- Ոսկեայ բառ առեւտրական մակնիշի ստեղծման 
համար, Ոսկեայ բառ թարգմանութեան, Ոսկեայ բառ հեղինակներու, եւ «Ոսկեայ 
Բառ Ցանցային Բառգիրքի» համար, ինչպէս եւ  Ոսկեայ բառ ի յարգանս 
արժանեաց։  
 
Ուրեմն, գիտական բառերու եւ եզրերու գործածութեան պարագային հայկական 
կազմակերպութիւն մըն էր որ առաջին մրցանակը կը շահէր, «Ոսկեայ Բառ 
Ցանցային Բառգիրքի» համար։ Մրցանակը շահողն է արդարեւ «Մաշտոց 
Բառարաններու Կաճառ Ֆրանսա», «համակարգշային բառերու ցանցային առաջին 
բառարանը ստեղծելուն համար, անգլերէն-ֆրանսերէն-արեւմտահայերէն 
համապատասխան ցանկերով »։ Մրցանակը կը բաղկանայ երկու ձեռագիր 
վկայականներէ եւ մեծադիր անագապղնձեայ շքադրամէ մը՝  Մոնէ-տը-Բարիի 
կողմէ կոխուած։  
 
Մրցանակն ընդունեցաւ Միութեան նախագահը Ֆիլիփ Փիլիպպոսեան, 
ընկերակցութեամբ ուրիշ անդամներու եւ աշխատակիցներու,- Սեդրաք 
Գազանճեան, արուեստագիտուհի Ասիլվա, Անի Փիլիպպոսեան, Սիմոն 
Պապիկեան։ Պ. Փիլիպպոսեան, շնորհակալութեան խօսքին քով, ներկայացուց 



նաեւ հայերէնի պատմութիւնն ու կացութիւնը, շեշտելով որ Արեւմտահայերէնը 
Ունեսքոյի կողմէ դասուած է «կորտեան վտանգի ենթակայ լեզուներու» կարգին։  
 
Դժբախտաբար այս Կաճառը քիչ ծանօթ է հանրութեան, հակառակ իր 
արդիւնաշատ գործունէութեան։ Հիմնուած է չորս տարի առաջ՝ քանի մը ձեռնհաս 
անձերու նախաձեռնութեամբ, նպատակ ունենալով հայերէնի, գլխաւորաբար 
արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը, իւրացնելով մանաւանդ վերջին 
տարիներու համակարգչային նուաճումներու նպաստները։  Այս կերպով է որ երեք 
տարի առաջ, քանի մը մասնագէտներու ահագին եւ ձրիակամ աշխատանքով, 
մէջտեղ հանուեցաւ համակարգչային առաջին բառարանը՝ հայերէն-ֆրանսերէն-
հայերէն, իբրեւ խտացալիք, որ ունեցաւ բաւական լայն տարածում, քանի մը հազար 
օրինակներով, ի մասնաւորի Ֆրանսա, Զուիցերիա, Գանատա եւ Լիբանան։  
 
Այս բառգիրքին իւրայատկութի՞ւնը, որ իսկապէս բացառիկ է ընդհանուր 
հրատարակչական աշխարհէն ներս։  
 
Օրինակ. կը բաւէ որ հայերէն բառի մը «կոխէք», հոգ չէ թէ սխալ ուղղագրութեամբ, 
կամ նոյնիսկ լատինական տառերով, համակարգիչը անմիջապէս կու տայ 
հայատառ ճիշդ ուղղագրութիւնը եւ համապատասխան թարգմանութիւնը՝ 
ֆրանսերէն, իր բոլոր յարակից իմաստներով։  
 
Նոյնը՝ ֆրանսերէնի համար։  
 
Այնպէս որ, մէկը որ բնաւ հայերէն կամ բնաւ ֆրանսերէն չի գիտեր, կրնայ այս 
բառգիրքը գործածել ՝ օգտաւէտ կերպով։  
 
Գալով Մրցանակի բովանդակութեան.  շուրջ հազար հինգ հարիւր բառեր եւ եզրեր 
նկատի առնուած են համակարգչային գետնի վրայ։ Այս աշխատանքը արդիւնքն է 
վերջին երկու տարիներուն տասնեակ մը համակարգչային կամ հայերէնագէտ 
մասնագէտներու նուիրեալ ջանքերուն, ցրուած ի սփիւռս աշխարհի, Ֆրանսա, 
Գերմանիա, Աւստրիա, Լիբանան, Սուրիա եւ Ամերիկա, առաջարկութեամբ եւ 
համադրութեամբ Սերոժ Ուրիշեանի։ 
 


