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և ժողովրդավարություն որոնելու երկարատև ճանապար
հով, անհատական և հավաքական հերոսության դրվագ
ներով, տառապանքների էջերով, որոնք հայ ժողովրդի 
պարագայում հասել են հսկայական ցավի և բնաջնջման 
գագաթնակետի» (Սերջիո Մատարելլա)։

Այցի լիակատար հաջողությունը երկկողմանիորեն կապ  
ված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 
Սարգսյանի ցուցաբերած հյուրընկալության բացառիկ 
ջերմության հետ: Ոչ միայն հանդիսավոր արարողակար
գը, որով ուղեկցվում են նմանատիպ բարձ մակարդակի 
ինստիտուցիոնալ միջոցառումները, այլ նաև հանդիպում
ների հստակ և դրական օրակարգը՝ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանի, Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյա
նի, երկու Արտաքին գործերի նախարարների՝ Էնցո Մոա  
վերո Միլանեզիի և Զոհրաբ Մնացականյանի մասնակ
ցութ յամբ։ Ընդհանուր արդյունք, որը հանգեցրել է երկ
կողմ հարաբերությունների որակային առաջխաղաց
ման՝ վճռական զարկ տալով Երևանի և Հռոմի միջև հա
րաբերությունների հետագա դինամիզմին:

Այս գիրքկատալոգը նպատակ ունի յուրահատուկ կեր
պով պատմել իտալահայկական կապերի ամենաթարմ 
էջերի մասին՝ կողմնացույցն ուղղելով դեպի պետական 
այցը և ընդգծելով մի ժամանակահատված, որը փորձում 
է ներառել այն ամենը, ինչ հստակ իրականացվել է Հա
յաստանի և Իտալիայի միջև այցին հաջորդած երկու տա  
րիների ընթացքում։ Նպատակը՝ համեստորեն մի արա
հետ մատնանշելն է, որը պարզապես սպասում է առավել 
ընդլայնվելուն և երկարացվելուն։ Համեմատության ջան  
քերն ուղղորդելու կողմնացույցը մեզ տրամադրել են 
Իտա լիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի և միջ  
ազգային համագործակցության նախարարության կող  
մից մտահղացված և իրականացված մի արժեքավոր 
նախաձեռնության՝ «Vivere all’Italiana» արտակարգ Ծրա  
գրի բազմաթիվ ուղղությունները, որը կատարում է մեր 
«Երկրի համակարգի» ուժեղ կողմերը արժևորելու կա
րևոր դերը̀  ընդգծելով աշխարհում մեզ՝ իտալացինե  
րիս բնորոշ որոշ հատկություններ և գործընկեր երկր  
ների հետ ստեղծելով մշտապես նոր հնարավորութ
յուններ և սիներգիաներ: Եվ դա հենց այն է, ինչ մենք 

Ապագա – անցյալ. առաջինի ծագումը երկրորդից, ինչն 
առավել ևս ակնհայտ է իտալացիների և հայերի միջև 
հարաբերությունների դեպքում։ Հարուստ, բեղմնավոր 
անցյալ՝ մի ճանապարհի անջնջելի հետքերով, որը հին 
ժամանակներից ի վեր միավորում է երկու ժողովուրդնե
րին, մի պատմությամբ, որը սկիզբ է առնում Հռոմի կենտ
րոնում գտնվող Մարկոս Ավրելիոսի սյունից։ Երկար է 
ցանկն այն փաստերի, որոնք միավորում են մեզ՝ իտա
լացիներին և հայերին։ Առաջին հերթին վայրերը՝ իրենց 
շոշափելի նյութականությամբ։ Լիգուրիայից մինչև Սիցի
լիա, ՖրիուլիՎենետիկ Ջուլիայից մինչև Բարի, ինչպես 
լեռնաշղթայի երկու ծովափնյա լանջերի երկայնքով, այն
պես էլ Իտալիայի ներքին շրջաններում հայերն իրենց 
ժամանակավոր և մշտական բնակության բացառիկ հետ  
քերն են թողել։

Հարաբերությունները միայն անցյալ ժամանակով չեն 
խո նարհված։ Իտալիայում հայկական ներկայությունը 
մշտապես նոր էջերով է սնուցվում, հանդուրժողակա
նության և ինտեգրման, հանճարի և աշխատասիրության 
օրինակ է հանդիսանում։ Այն նպաստում է մեր ժողովրդի 
քաղաքացիական և սոցիալական առաջընթացին։ Դրան 
զուգահեռ, Հայաստանում դրոշմված է իտալական ներ
կայություն, որը խնամքով պահպանվում և արժևորվում 
է Երևանի հոյակապ թանգարաններում, ցուցադրվում է 
արվեստի միջոցով, կլանվում է գիտությունների մեջ և 
այսօր, առավել քան երբևէ, պահպանվում է յուրաքանչ
յուր հայի սրտում։

Հանրապետության նախագահ Սերջիո Մատարելլայի՝ 
2018 թվականի հուլիսի 3031ին Երևան կատարած 
պետական այցը, որը մեր Առաջին Քաղաքացու՝ այս 
երկիր երբևէ կատարած առաջին այցն էր, հարգանքի 
տուրք էր երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող յուր
օրինակ միահյուսմանը, ինչը, բացի այդ, հաճելիորեն 
զու գադիպեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 
100ամյակի և Երևանի հիմնադրման 2800ամյակի 
հետ: Դա, միևնույն ժամանակ, կարևորում է «այն պատ
մությունը, որը երկու երկրների համար նշանավորվել է 
ազգային կառուցման, պատմական և մարդկային կա  
րևորագույն իրադարձությունների միջոցով ազատություն 

ferenza che, nel caso del popolo armeno, hanno 
raggiunto apici di immane dolore e di sterminio” 
(Sergio Mattarella).

Il pieno successo della Visita è legato a doppio 
filo al calore eccezionale dell’ospitalità offerta dal 
Presidente della Repubblica di Armenia, Armen 
Sarkissian. Non solo il solenne cerimoniale che fa 
da sfondo ad eventi istituzionali di così elevato li
vello, ma anche un’agenda concreta e positiva, ap
profondita con il Primo Ministro Nikol Pashinyan 
e il Presidente dell’Assemblea Nazionale Ara 
Babloyan, quindi dai due Ministri degli Affari Este
ri, Enzo Moavero Milanesi e Zorab Mnatsakanyan. 
Un esito complessivo dal quale è scaturito un sal
to di qualità nelle relazioni bilaterali; un impulso 
decisivo all’ulteriore dinamismo dei rapporti tra 
Jerevan e Roma.

Questo librocatalogo si propone di raccontare in 
maniera forse originale le pagine più recenti delle 
relazioni italoarmene, puntando il compasso sulla 
Visita di Stato e tracciando un arco che tenta di in
cludere quanto fatto in concreto nei due anni suc
cessivi. L’intento è di indicare “in punta di piedi” un 
sentiero che altro non attende che essere ampliato 
ed allungato. La bussola per orientare lo sforzo di 
collazione ce l’hanno fornita i molti filoni di cui al 
Piano straordinario “Vivere all’Italiana”, iniziativa 
preziosa ideata e lanciata dalla Farnesina, che ha 
il pregio di valorizzare i punti di forza del nostro 
“Sistema Paese”, evidenziando alcuni tratti attra
verso i quali noi italiani stiamo nel mondo e propi
ziando sempre nuove opportunità e sinergie con i 
Paesi partner. Ed è precisamente quel che a nostra 
volta abbiamo fatto in Armenia. Ecco dunque la 
scelta di raccontare i progetti culturali, accademici 
e scientifici, quelli in campo economicocommer
ciale, sino ad includere la menzione a specifiche 
iniziative che hanno saputo coniugare finalità 
promozionali con attività di carattere umanitario. 

Futuro  passato. Una filiazione del primo al secon
do, che nel caso delle relazioni tra italiani e arme
ni è particolarmente evidente. Un passato denso, 
fecondo, con tracce indelebili di un cammino che 
unisce i due popoli sin dall’antichità, con una nar
razione che prende avvio con la colonna di Marco 
Aurelio, nel cuore di Roma. L’elenco sarebbe lungo 
di quel che ci unisce, italiani e armeni. I luoghi, in
nanzitutto, nella loro palpabile fisicità. Dalla Ligu
ria alla Sicilia, dal FriuliVenezia Giulia alla Puglia, 
lungo le due dorsali marittime così come nell’en
troterra d’Italia gli armeni hanno lasciato impron
te straordinarie del loro passaggio e del loro inse
diamento.

Non solo rapporti coniugati al tempo passato. 
La presenza armena in Italia si alimenta di pagi
ne sempre nuove, offre esempio di tolleranza e di 
integrazione, di ingegno e di operosità. Essa con
tribuisce al progresso civile e sociale del nostro 
popolo. In parallelo una presenza italiana impres
sa a fuoco in Armenia, conservata gelosamente e 
valorizzata nelle magnifiche istituzioni museali di 
Jerevan, esibita nelle arti, assorbita nelle scienze 
e oggi più che mai custodita nel cuore di ciascun 
armeno.

La Visita di Stato effettuata a Jerevan dal Signor 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 
30 e il 31 luglio del 2018, la prima in assoluto del 
Nostro Primo Cittadino in questo Paese, si è vo
luta un omaggio allo straordinario intreccio fra i 
due Paesi, peraltro nella felice coincidenza del 
centenario della Prima Repubblica di Armenia e 
del 2800° genetliaco di Jerevan. La celebrazione 
al tempo stesso dell’importanza di “una storia se
gnata per entrambi i Paesi da un lungo percorso 
di costruzione nazionale, di ricerca della libertà 
e della democrazia attraverso vicende di consi
derevole spessore storico e umano; da episodi di 
eroismo individuale e collettivo, da pagine di sof



արել ենք Հայաստանում։ Այդպիսով, մեր ընտրությունն է՝ 
պատմել մշակութային, ակադեմիական և գիտական, ինչ
պես նաև տնտեսականառևտրային ոլորտի նախաձեռ  
նությունների մասին, ներառյալ հատուկ նախաձեռնութ
յունները, որոնք կարողացել են համատեղել գովազդային 
նպատակները մարդասիրական գործունեության հետ: 
Միջոցառումներ և նախագծեր, որոնք փոխակարգում են 
պատմությունը, ներկան և ապագան՝ ընդգրկելով շուրջ 
քսաներկու դար:

Դեսպանությունը հասարակական հյուսվածքի մի մաս է, 
որից այն կլանում է ժողովրդի խորը ելևէջները։ Հետե
վաբար, որոշ միջոցառումներ նախատեսված էին որպես 
«հատուցում»՝ ի պատասխան Իտալիայի հանդեպ հայ 
բարեկամների տածած ջերմությանը և այս յուրահատուկ 
ու բարեկիրթ երկրի նրբագեղ մեծահոգությանը, որտեղ 
մենք գործում ենք:

Այս գիրքկատալոգը պետական այցի տված գլխա վոր 
պտուղներից մեկի՝ «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի 
երևանյան կոմիտեի հետ բուռն համագործակցության 
արդյունք է։ Տիկին Հասմիկ Պողոսյանի անբասիր նախա
գահությամբ՝ Կոմիտեն ապացուցել է, որ հանդիսանում 
է Իտալիայի դեսպանության, իտալացիների և հայերի 
բացառիկ գործընկերը՝ ստեղծելով և իրականացնելով 
բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց միայն մի մասն 
է ներկայացված այս հավաքածուում:

Հատուկ շնորհակալություն եմ հղում պրոֆ. Կարլո Կոպո
լային, ով Բարի քաղաքում հիմնադրել և ղեկավարում 
է «Հրանտ Նազարեանց» հետազոտական կենտրոնը, 
առանց որի արժեքավոր աջակցության, այս նախաձեռ  
նությունը կմնար անավարտ։ Եվ, իհարկե, շնորհակա
լություն եմ հայտնում դեսպանության աշխատակիցների 
իմ թիմին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն, հնարավոր են դարձրել 2018 թվակա
նից առ այսօր իրականացված նախաձեռնությունների՝ 
ներառյալ այս հատորի լույս տեսնելը։

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ 
Հայաստանում Իտալիայի դեսպան

Eventi e progetti che alternano storia, presente e 
futuro, finendo con il coprire circa ventidue Secoli.

Un’ambasciata è parte di un tessuto sociale, dal 
quale assorbe le vibrazioni profonde di un popolo. 
Taluni eventi si sono pertanto voluti come di “re
stituzione” rispetto al calore degli amici armeni 
nei confronti dell’Italia e alla squisita generosità di 
questo straordinario e dotto Paese presso il quale 
operiamo.

Questo librocatalogo è frutto di un’intensa col
laborazione con uno dei principali prodotti della 
Visita di Stato: il Comitato di Jerevan della Società 
Dante Alighieri. Impeccabilmente presieduto dalla 
Dr.ssa Hasmik Poghosyan, il Comitato si è rivela
to un partner d’eccezione dell’ambasciata d’Italia, 
degli italiani e degli armeni, ideando e realizzando 
una moltitudine di iniziative che solo in parte tro
vano posto in questa raccolta.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Prof. 
Carlo Coppola, che a Bari ha fondato e dirige il 
Centro culturale Hrand Nazariantz, senza il cui 
prezioso apporto questa iniziativa sarebbe rima
sta nel cassetto. E ovviamente alla mia squadra di 
collaboratori in ambasciata. Ciascuno di loro, in 
maniera diretta o indiretta, ha consentito che le 
iniziative condotte dal 2018 ad oggi, questo volu
me incluso, potessero vedere la luce.

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia in Armenia



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԻՏԱԼԻԱ. 
ԵՐԲ ԿԱՊԵՐԸ ԴԱՐԵՐ ԵՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ
ARMENIA E ITALIA: 
QUANDO I LEGAMI ATTRAVERSANO I SECOLI

Հայաստան և Իտալիա… Ընդամենը երկու տարի 
(2018–2020 թթ.). բարեկամության բազմաթիվ իրադար
ձութ յուններ՝ քաղաքական, տնտեսական, գիտական, 
կրթա կան, մշակութային... Թվում է, որ այս ընթացքում 
Իտալիան միշտ եղել է մեզ հետ՝ իր մշակույթով, մարդ
կանցով, շնչով: 

Երբ ուզում ենք նկարագրել այս երկիրը, շատ հաճախ 
դժվարանում ենք ճիշտ բառեր գտնել։ Իտալիան չմեկ
նաբանվող գեղեցիկ է և այնքան ներդաշնակ, որ հավեր
ժության զգացողություն է առաջացնում: Դա զգացվում է 
ամենուրեք, ամեն ինչի մեջ՝ ճարտարապետության, փո ղո  
ցային անցուդարձի, մարդկանց ջերմության մեջ։ Նույնիսկ 
այն իտալացի հետիոտնի պահ վածքում, որը փողոցն անց  
նելիս չի նայում ո՛չ աջ, ո՛չ ձախ: 

Իտալիան ստիպում է կապվել իր հետ կենդանի էակի 
նման։ Այն միշտ հպարտ է, որպես ինքնաբավ և եզակի 
մշակույթի կրող։ 

Միևնույն ժամանակ, Իտալիան մշակույթների հաշտա
րար է, քանի որ մշակույթի ամենամեծ գիտակն է: Միշտ 
ժպտում է այնպես, ինչպես իրական արվեստ գնահա  
տո ղը: Եվ այդ ամենը շնորհիվ իր ճկուն, կենսունակ, ապ  
րեցնող և բուժող արմատի՝ այն հիմնասյան, որն ունակ է 
կապել մեծն ու փոքրը, հեռուն և մոտիկը, մարդուն և 
տիեզերքը: Ի զորու է հազարամյակներ առաջ անցնել՝ 
չդավաճանելով իր «տեսակը»։ Հայ ժողովուրդը միշտ 
աշ խույժ շփումներ է ունեցել իտալական մշակույթի և 
վերջինիս ստեղծագործականության հետ։

Հայաստանի և Իտալիայի միջև դարերով ձևավորված 
վստահելի փոխհարաբերությունները միմյանց ճանաչե
լու ցանկությունից վերածվել են փոխադարձ մշտական 
շփման պահանջի, ինչպես նաև հոգևոր մի կապի, որը 
հարկ եղած պա հին դրսևորվում է բարեկամության, զորակ  
ցության, փոխըմբռնման, ակտիվ երկխոսության ձևով:

Այսպես է ամբարվում այն ուժը, որը Հայաստանը և Իտա
լիան միավորում է ոչ միայն իբրև բարեկամ, այլ նաև 
հոգեհարազատ երկրներ: 

Անշուշտ, այստեղ կարևոր դերակատարություն ունեն 
եր կու երկրների պատմական կապերը, հայերի և իտա

Armenia e Italia… In soli due anni (20182020) 
numerosi eventi di amicizia nel campo della poli
tica, dell’economia, della scienza, dell’istruzione, 
dell’arte... Sembra che in questo periodo l’Italia sia 
sempre stata accanto a noi, con la sua cultura, il 
suo popolo e il suo affetto.

Quando si vuole descrivere il Belpaese, è molto 
spesso difficile trovare le parole giuste. L’Italia è 
indescrivibilmente bella e armoniosa, che suscita 
una sensazione di eternità. Ciò si avverte ovunque, 
in ogni aspetto: nell'architettura, nell'andirivieni 
per le strade, nel calore della gente. Perfino nel 
comportamento dei pedoni italiani che, attraver
sando la strada, non guardano né a destra, né a 
sinistra. 

L’Italia costringe a legarsi ad essa come ad un es
sere vivente. Essa è sempre orgogliosa di essere 
portatrice di una cultura autosufficiente ed ecce
zionale. 

Al tempo stesso è un Paese mediatore tra culture 
diverse, poiché è il più grande intenditore di cultu
ra. L’Italia sorride sempre come uno che apprezza 
la vera arte. E tutto ciò lo si deve alle sue radici, 
colonne portanti, flessibili, vitali, rivitalizzanti, in 
grado di curare l'animo, di collegare il grande e il 
piccolo, il lontano e il vicino, l’uomo e l’universo. E’ 
capace di andare avanti per migliaia di anni, pre
servando la propria "specie". Il popolo armeno ha 
sempre avuto rapporti vivaci con la cultura italiana 
e la sua creatività.

I rapporti reciproci, improntati a fiducia, formatisi 
per secoli tra l’Armenia e l’Italia, dal desiderio di 
conoscersi meglio si sono trasformati in un’esigen
za di contatto reciproco permanente, in un legame 
spirituale che, quando necessario, si manifesta sot
to forma di amicizia, di conforto, di comprensione 
reciproca e di dialogo attivo. Tutto ciò rafforza la 
vicinanza tra Armenia e Italia, legate da sentimenti 
di comunanza e affetto reciproco. Ovviamente, in 
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1. ՆԵՐՍ/ԴՈՒՐՍ = Գործողությունը կատարվում է մասամբ փակ 
և մասամբ բացօթյա տարածքում

լացիների ջերմ մարդկային հարաբերությունները: Սա
կայն չի կարելի չնշել այն հսկայական աշխատանքը, որն 
իրականացրել են երկու երկրների դիվանագիտական 
առա քելությունները և իրենց շուրջ համախմբված կրթա
կան ու գիտական հաստատությունները, անհատները, 
հովանավորները: Իսկ հանրությունը վայելել է այն ամե  
նը, ինչն իրականացվել է հայիտալական բարեկամութ
յան կարգախոսի ներքո:

Մենք հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը Հայաս  
տանի Հանրապետությունում Իտալիայի Հանրապետութ
յան արտակարգ և լիազոր դեսպան Վինչենցո դել Մոնա
կոյին, որի աջակցությամբ պատմությանն ենք հանձնում 
հայիտալական կապերի երկու տարվա մասին պատմող 
այս գիրքը:

ՀԱՍՄԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
«Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի 

երևանյան կոմիտեի նախագահ
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1. INT/EST = La situazione si svolge in parte in un luogo 
chiuso e in parte all’aperto

2. MDP = Macchina Da Presa

3. trad. Giratevi da questa parte

tutto ciò un ruolo decisivo è svolto dai legami sto
rici tra i due Paesi e dalle cordiali relazioni umane 
tra armeni e italiani. Tuttavia, non è da trascurare 
l’enorme impegno svolto dalle missioni diploma
tiche dei due Paesi e dalle istituzioni educative e 
scientifiche, dagli individui e dagli sponsor, uniti 
attorno ad esse. Il pubblico, per sua parte, ha ap
prezzato tutto quanto realizzato sotto il cappello 
dell’amicizia armenoitaliana.

Esprimiamo la nostra gratitudine all’Ambasciatore 
Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica 
Italiana presso la Repubblica di Armenia, S.E. Vin
cenzo Del Monaco, con il cui sostegno consegnia
mo alla storia questo libro sulle relazioni arme
noitaliane degli ultimi due anni.

HASMIK POGHOSYAN 
Presidente del Comitato di 

Jerevan della Società Dante Alighieri



Սրանք 2018 թ. ամռան և 2020 թ. ամռան միջև ընկած 
ժամանակահատվածում իրականացրած երկար և բարդ 
գործողությունների, ճանաչողական և արդյունավետ 
աշ խատանքների երկու փոխաբերական դրվագներ, եր
կու պատկերներ են։ 

Երկամյա ժամանակահատվածը սկիզբ առավ Իտա լիայի 
Հանրապետության նախագահ, Ն.Գ. Սերջիո Մատա րել  
լայի՝ Հայաստան կատարած այցի նախապատրաստա
կան աշխատանքներից, և այս ընթացքում երկու Հանրա
պետությունների նախագահների միջև հանդիպումն 
ավե  լի ամրապնդեց մշակութային հարաբերությունները, 
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1. ՆԵՐՍ/ԴՈՒՐՍ = Գործողությունը կատարվում է մասամբ փակ 
և մասամբ բացօթյա տարածքում՝ մթնշաղին

1

2

Sono questi due frammenti, due immagini, in al
trettante metafore, del lungo e complesso lavoro 
di attività, di conoscenza ed operatività intercorso 
tra l’estate del 2018 a quella del 2020.

Il biennio ha avuto inizio con i preparativi per la 
Visita di Stato del Presidente della Repubblica Ita
liana S. E. Sergio Mattarella in Armenia e, durante 

1. trad. Salve, Signora

2. trad. Salve

1

1. INT/EST = La situazione si svolge in parte in un luogo 
chiuso e in parte all’aperto all’imbrunire



երկու տարիների ըն թացքում կրկին բացեց հայերի 
սիրտն ու աչքերը՝ հատկա պես մշակույթի վրա հիմն ված 
տնտե սության բազմա թիվ ոլորտներում համաշխար
հային առա ջա տար և պրոակտիվ Իտալիայի բացահայտ
ման համար։ Հայ մտա վորականների և Հայաստանի փո  
ղոց ներում զբոս նողների հայացքներում Իտալիան կրկին 
ընկալ վում է կենդանի և շոշափելի բնույթով, և ոչ որպես 
մի հե ռա վոր միրաժ՝ մի կողմ թողնելով ցանկացած ազ
գային, ժո ղովրդական հնացած տեսակետ։

Այս ժամանակահատվածում իրականացվել են մշակու  
թային դիվանագիտության բազմաթիվ նախաձեռնութ
յուն ներ, իրենց տևողությամբ գրավելով տարվա բո լոր 
օրերը՝ ներառյալ նահանջ տարվա փետրվարի քսանինը: 
Դրանք բացահայտում են որոշ ընդհանուր տվ յալ ներ. 
կազմակերպիչների քաղաքավարությունը, սթա փութ  յու  
նը, նրբանկատությունը, ազնիվ ոճը, որոնք ունակ են միշտ 
համերաշխ ժպիտ ցուցադրել դրսից դիտողներին։

Այդ ամենը չի կարող տարանջատվել 2016 թ. մեկնար  
կած «VivereALL’Italiana» ինտեգրված խթանման ծրա
գրից, որը վերջին երկու տարիների ընթացքում կարևոր 
արդյունքներ է գրանցել բոլոր ոլորտներում։ Վերջինիս 
իրականացման ոլորտները տեսանելի են բոլորին. իտա
լերենի և նոր լեզուների տարածումը, տվ յալ ոլորտի 
իտա լական կարևորագույն թանգարաններից հաճախ 
բացառության կարգով ժամանած մեծ ցուցահանդես նե
րը՝ հռոմեական արվեստից մինչև Վերածննդի, Բարոկ  
կոյի և Ռոկոկոյի արվեստ, գրականությունը, հնագույն և 
ժամանակակից հրատարակչությունը, մշտապես տար  
բեր և քիչ ուսումնասիրված միջավայրերում իտալա կան 
նորաձևության, դիզայնի, խոհանոցի ներկայացումը։ 
Ուսում նասիրության բոլոր այդ դաշտերը հատուկ ուշա
դրության են արժանացրել արդիականության ոլորտնե
րին և հետևանքներին։ Ժամանակակիցի՝ իբրև հինը 
կրող գեղագիտական կատեգորիայի կիրառման միջո
ցով, տարբեր նախագծերի պատրաստման և հետագա 
միջոցառումների իրականացման միջոցով, ցանկություն 
է եղել միշտ ավելի խորը և ճշգրիտ շունչ հաղորդել 
Երկրի Համակարգի խթանմանը, ստեղծագործական գե  
րազանցությունների աշխարհին, կինոյին, կենդանի 

որոնք առնվազն մի քանի հազարամյակ է, ինչ գոյություն 
ունեն իտալական թերակղզում և Հայաստանի Հանրա
պետությունում բնակվող ժողովուրդների միջև։

Պատմության ընթացքում փոխվել են մարդիկ, պետութ  
յունների ղեկավարները, հանգամանքները և սովորույթ
նե րը, սակայն կապվելու կարողությունն ընկած է երկու 
քաղաքակրթությունների հիմքում և արմատանալու պայ  
մաններ է գտնում փոխադարձ երկխոսության ու գիտե  
լիքների միջոցով հարստանալու հանդեպ ունեցած ընդ  
հանուր հակվածության մեջ, քանի որ երկու քաղաքա
կրթություններում էլ նկատվում են հնագույն և առավել 
ժամանակակից մարդասիրության դրսևորումներ։

Դեպի հորիզոնը բացված պատուհանները հնարավո
րություն են տալիս նշմարել հարաբերություններ՝ հիմն
ված առօրյա անկեղծ շփումների, սեղմ հանդիպումների, 
բոլոր մակարդակներում տեղի ունեցող շարունակա կան 
խորհրդակցությունների վրա. մի սցենար, որի դեպքում 
դիվանագիտությունը չի կարող վարվել այլ կերպ, քան 
առաջ ընթանալ մշակութային դաշտում՝ հիմնվելով 
հստակ փաստերի, փոքր ժեստերի, ձեռքսեղմումների, 
թենիսի խաղերի և ցանկացած տեսակի միջոցառում  
նե րի վրա՝ այնպիսի քանակությամբ, որ դրանց մասին 
մամուլի հաղորդագրություններն ընթերցելու համար 
առնվազն մի քանի օր պահանջվի։ Այդ ամենից, հետևա  
բար, բխում են բազմաթիվ հուշեր. պայմանավորվածութ
յուններ, նախագծեր և իրագործումներ, որոնք շեշտը 
դնում են տարբեր կարիքները փոխադարձաբար ուսում
նասի րելու և դրանց մեջ խորամուխ լինելու վրա։ Ներկայի 
անցուդարձը և իմանենտ մոտ ապագայի հեռանկարը 
մշտապես պահանջում են բոլոր ներգրավվածների 
խնամ քը, ժամանակը և նվիրումը, որպեսզի չվերածվեն 
կորցրած հնարավորությունների։

Հենց այդ ուղղությամբ են շարժվել իտալահայկական 
միջ պետական հարաբերություններն այս երկամյա ժա  
մա նակահատվածում։ Իտալիայի անախրոնիկ պատկե  
րը, որը տարիներ շա րունակ այնքան հարազատ է եղել 
որոշակի հայկական հանրային կարծիքի համար (հայտ  
նի է, որ պատմական և մշակութային ընկալման համար 
երկար ժամանակ է պահանջվում), վերջապես վերջին 

di un’Italia propositiva e leader mondiale in tanti 
settori dell’economia basata sulla cultura. L’Italia 
è tornata nella visione degli intellettuali Armeni, e 
della gente per le strade d’Armenia, ad essere viva 
e tangibile, sempre meno un miraggio lontano, 
prescindendo da qualsiasi visione nazionalpopo
lare del tutto desueta.

Moltissime le iniziative di diplomazia culturale 
svolte in questo periodo, fino a coprire in durata 
tutti i giorni dell’anno, compreso il bisestile. Da 
esse traspaiono alcuni dati comuni: il garbo, la so
brietà, la delicatezza, lo stile affabile degli orga
nizzatori che hanno la capacità di mostrare a chi 
guarda dall’esterno sempre un sorriso sereno.

Tutto ciò non può prescindere dall’attuazione del 
piano di promozione integrata "VivereALL’Italia
na", che, lanciato nel 2016, ha prodotto nell’ulti
mo biennio importanti risultati in ogni ambito. I 
campi di attuazione sono sotto gli occhi di tutti: 
la diffusione della lingua italiana e dei nuovi lin
guaggi, le grandi mostre – dall’arte romana a quel
la rinascimentale, barocca e rococò – giunte spes
so in esclusiva dai più importanti musei italiani di 
settore, la letteratura, l’editoria antica e moderna, 
la presentazione, in contesti sempre diversi e poco 
esplorati, della moda, del design e della cucina 
italiana. Tutti questi campi di indagine hanno por
tato ad una particolare attenzione verso agli am
biti e gli effetti della contemporaneità. Attraverso 
l’uso del Contemporaneo, come categoria estetica 
dell’essere contenitrice dell’antico, attraverso la 
predisposizione di vari progetti, e la realizzazione 
dei successevi eventi, si è voluto fornire un respiro 
sempre più profondo e puntuale, alla promozio
ne del Sistema Paese, al mondo delle eccellenze 
creative, al cinema, allo spettacolo dal vivo, al ri
gore degli ambiti scientifici, giuridici, educativi, a 
quelli della conservazione del patrimonio storico 
e artistico con particolare riguardo alla ricerca e 

questo tempo, l’incontro tra i due Presidenti della 
Repubblica ha rinvigorito le relazioni culturali che, 
da almeno un paio di millenni, intercorrono tra i 
popoli abitatori della Penisola italica e di quello 
della Repubblica d’Armenia.

Lungo le vie della Storia sono cambiati gli uomini, 
i gerenti degli Stati, le contingenze e i costumi, ma 
una profonda capacità di connettersi sottende il 
carattere degli uni e degli altri e trova terreno di 
attecchimento nella comune inclinazione al dia
logo vicendevole e all’arricchimento attraverso il 
sapere, poiché in ambedue le civiltà si scorgono le 
proiezioni di un antico e più moderno Umanesimo.

Le finestre aperte sull’orizzonte lasciano intrave
dere relazioni basate sui rapporti quotidiani fran
chi, sugli incontri serrati, sulle consultazioni con
tinue a tutti i livelli: uno scenario in cui la diplo
mazia non può che procedere sul piano culturale 
basandosi su fatti concreti, piccoli gesti, strette di 
mano, partite a tennis ed eventi, di ogni genere, 
in quantità tale che per leggerne la relativa rasse
gna stampa ci si impiega almeno qualche giorno. 
Ciò che ne scaturisce è, dunque, un gran numero 
di  memorabilia: accordi, progetti e realizzazioni, 
che insistono sull’intelligente capacità di appro
fondire e compenetrarsi reciprocamente nelle di
verse esigenze. Il flusso del presente e la prospet
tiva di un futuro prossimo immanente, ogni volta 
richiedono la cura, il tempo e la dedizione di tutti 
i soggetti coinvolti, affinché non diventino occa
sioni perdute.

Proprio in tal senso si sono mosse le relazioni inter
statali italianoarmene in questo biennio. L’imma
gine anacronistica dell’Italia, per anni tanto cara 
ad una certa opinione pubblica armena ha final
mente lasciato negli ultimi due anni  si sa i proces
si di ricezione storica e culturale richiedono sem
pre lunghi periodi  gli occhi e i cuori degli Armeni 
nuovamente aperti, spalancandoli alla scoperta 



է՛լ ավելի տոթ էր թվում Երևանի՝ կիզիչ արևի ջեր
մությունն անդրադարձնող Հանրապետության Հրա պա   
րակում։ Զենիթը հանգիստ չէր թողնում բոլոր նրանց, 
ովքեր կոստյում և փողկապ էին կրում։ Ոչ մի կարեկ
ցանք չկար Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 
վեր ջին հարկում պատրաստ սպասող նախարարների, 
պաշտոնյաների, լրագրողների և բարձրաստիճան հյու  
րերի համար։ Երբ ժամանեցին երկու երկրների նա
խագահները, կլիման սկսեց մեղմանալ։ Կարծես հրաշ
քով օդորակիչները սկսում են սառեցնել, օդափոխիչ  
ները՝ օդափոխել, ջուրը՝ մատուցվել սառույցի առատութ
յամբ։ Այդ՝ բոլորով միասին լինելը, ժողովրդականորեն 
ենթարկվելով շոգին, սիրալիր, կարեկցող և գործակցող 
էր դարձրել մարդկանց, որոնք պատրաստ էին զրուցե
լու՝ մինչ միմյանց էին ներկայանում և ձեռքսեղմումներ 
կատարում: Միջոցառման նախաձեռնողը Երևանում 
Իտալիայի դեսպանությունն էր՝ իտալական Զարգաց ման 
համագործակցության գրասենյակի, Բոլոնիայի «Ալմա 
Մատեր Ստուդիորում» համալսարանի և Հայաս տանի 
Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ 
միա սին։ Տեղի ունեցավ այդ՝ անչափ բարեհաջող օրն 
անմահացնող հուշատախտակի բացման արարողութ  
յու նը։ Այդ օրվա նից ի վեր կենտրոնը ակտիվ գործու
նեություն է ծավա լում և կազմված է ղեկավար կոմի
տեից, որի նախագահն է դեսպան Վինչենցո Դել Մոնա  
կոն, և գիտական կոմիտեից, որի նախագահն է պրոֆ. 
Մարիանջելա Վանդինին։ Տի կին Անի Ավագյանի ղեկա  
վարած «ROCHEMP» կենտրոնն իր ներսում կազմված 
է նաև վերջինիս խթանող հաս տա տություննե րը ներ
կայացնող պաշտոնյաներից և գիտ նականներից բաղ
կացած համակարգող խմբերից։

Ըստ իս, այս վերջին երկու տարիների, իտալահայկա
կան հարաբերությունների երկամյա պատմության մա  
սին մանրամասն պատմելու համար անհրաժեշտ երկ
րորդ էական քայլը Երևանում «Դանթե Ալիգիերի» կո  
միտեի բացումն է: Այս հռչակավոր հաստատության նա
խագահը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի 
նախ կին նախարար, տիկին Հասմիկ Պողոսյանն է, իսկ 
պատվավոր նախագահներն են Երևանում Իտալիայի 
դեսպանը և Հռոմում Հայաստանի դեսպանը։ 2018 թ. 

ներ կա յացումներին, գիտական, իրավական, կրթական 
ոլորտների խստապահանջությանը, պատմական և գեղ  
արվեստական ժառանգության պահպանման ոլորտնե  
րին՝ հատկապես ուսումնասիրությունների և նորարա
րությունների առումով։ Այդ ամենը մշակութային դիվա
նագիտության մաս է դարձել, քանի որ ժամանակակիցում 
պետությունները միասին աճում են՝ երբեք չդադարելով 
առանց նախապաշարմունքի սովորել միմյանցից։ Ինչ
պես նշվում է իտալական ժողովրդական ասացվածքում, 
որը ծագել է 16րդ դարի Նեապոլի իսպանական փոխ
արքայությունում. «Թագուհին նույնպես մի օր իր հարե  
վանուհու կարիքն ունեցավ, և երբ վերջինս նույնպես 
թագուհի դարձավ, նրա լավությանը լավությամբ պա
տասխանեց»։

Բոլոր այս միջոցառումների շարքում, որոնց մասին ման
րամասնորեն կխոսվի այս հատորում, կցանկանայի 
ընդ գծել երկուսը, որոնց մեծ կարևորություն եմ տալիս՝ 
որպես ծնունդով իտալացի, իսկ սրտում՝ իտալահայ։ 
Դրանք ոչ միայն հանդիպելու առիթներ են, այլև բարդ 
գործողություններ, որոնք իրենց հովանու ներքո նպա  
տակ ունեին կյանք տալ նույնքան սիներգիական՝ պա
հանջվող աշխատանքների որակի և քանակի առումով 
փոքր, մեծ և հսկայական նախաձեռնությունների։ Եր
կուսն էլ հանդիսացել են որպես անջրպետ նախկինի և 
գալիքի միջև և կոպեռնիկոսյան հեղափոխություն են 
բերել՝ ընդդեմ ցանկացած բյուրոկրատական   մեքենայի 
անշարժության և լճացման բարդության:

Առաջին նախաձեռնությունը, որը հարկ եմ համարում 
առանձնացնել մնացած բոլորից, Մշակութային ժառան  
գության պահպանության, կառավարման և արժևոր
ման տարծաշրջանային կենտրոնի (ROCHEMP) բաց ման 
արարողությունն է Երևանում, որի ընթացքում՝ նախա  
գահներ Ն.Գ. Սերջիո Մատարելլայի և Ն.Գ. Արմեն Սարգս  
յանի ներկայությամբ, Իտալիայի Հանրապետութ յան Ար  
տաքին գործերի և միջազգային համագործակցութ  
յան նախարար Էնցո Մոավերո Միլա նեզին և Հայաս
տա նի Հանրապետության մշակույթի նա խարար Լիլիթ 
Մա կունցը հանդես եկան հանդիսավոր ներածական 
ելույթներով։ 2018 թ. հուլիսի 31ն էր՝ շատ շոգ օր, որն 

Nazionale d’Armenia. Quando giunsero i Presiden
ti della Repubblica il clima iniziò a placarsi. Come 
per miracolo, i refrigeratori iniziano a refrigerare, i 
ventilatori a ventilare, l’acqua ad esser servita con 
abbondanza di ghiaccio. Quello star tutti insieme, 
democraticamente esposti alla calura, rendeva 
simpatici, empatici e complici, disposti a chiacchie
rare, tra presentazioni e strette di mano. L'Amba
sciata d'Italia a Jerevan si fece promotrice dell’e
vento, insieme all’Agenzia Italiana per la Coopera
zione allo Sviluppo, l'Università di Bologna Alma 
Mater Studiorum, al Ministero dell’Educazione, 
Scienza, Cultura e Sport d’Armenia. Si scoprì una 
targa commemorativa per immortalare una sì fau
sta giornata. Da allora il Centro opera attivamente 
ed è dotato di un Comitato direttivo, presieduto 
dall’Ambasciatore Vincenzo Del Monaco, da un 
Comitato Scientifico presieduto a sua volta dalla 
prof.ssa Mariangela Vandini. Diretto dalla dott.ssa 
Ani Avagyan, il ROCHEMP è, inoltre, costituito al 
suo interno da gruppi di coordinamento compo
sti da funzionari e studiosi in seno alle istituzioni 
promotrici.

Seconda tappa, a mio avviso, imprescindibile per 
raccontare concretamente quest’ultimo biennio 
i delle relazioni italianearmene è l’apertura del 
Comitato Dante Alighieri di Jerevan. Questa insi
gne istituzione è presieduta dalla dott.ssa Hasmik 
Poghosyan, già Ministro della Cultura della Re
pubblica d’Armenia, e ha come Presidenti onorari 
l'Ambasciatore d’Italia a Jerevan, e l'Ambasciatore 
d’Armenia a Roma. Il 2 giugno 2018, in occasione 
della solennità della Festa della Repubblica Italiana 
fu firmato lo statuto di fondazione. Il 3 settembre 
2018  giorno a me caro avendo ricevuto nel me
desimo, per Decreto presidenziale, la cittadinanza 
armena  la dott.ssa Poghosyan fu in visita presso 
la Sede Centrale della Società Dante Alighieri, nel 
rinascimentale Palazzo Firenze. Accolta dal Segre
tario Generale Alessandro Masi, colà ricevette la 

all’innovazione. Tutto ciò è divenuto parte della di
plomazia culturale, perché nel contemporaneo gli 
Stati crescono insieme, non smettendo mai di im
parare gli uni dagli altri senza pregiudizi. Infatti, 
come recita un adagio popolare italiano, che risale 
al vicereame spagnolo nella Napoli del XVI secolo, 
“Anche la regina ebbe bisogno un giorno della sua 
vicina, e quando anche quella ebbe a divenir regi
na, il favore le restituì”.

Tra gli eventi, di cui si dirà approfonditamente 
in questo volume, desidero individuarne due su 
tutti che hanno colpito il mio sguardo di Italia
no per nascita e di italarmeno nel cuore. Si trat
ta non solo di occasioni di incontro, ma di azioni 
complesse che hanno avuto lo scopo di dar vita, 
sotto la propria egida ad altrettante iniziative si
nergiche, piccole, grandi, grandissime per qualità 
e mole di lavoro richieste. Entrambe hanno fatto 
da spartiacque fra un prima e un dopo e hanno 
comportato una rivoluzione copernicana, contro 
l’immobilismo e la complessità stagnante di qual
siasi macchina burocratica.

La prima iniziativa che sento di individuare fra 
tutte è l’inaugurazione del Centro Regionale per 
la valorizzazione e tutela del Patrimonio Culturale 
(ROCHEMP) alla quale il Ministro degli Esteri e del
la Cooperazione internazionale della Repubblica 
Italiana Enzo Moavero Milanesi e il Ministro della 
Cultura della Repubblica d’Armenia Lilith Makun
ts tennero solenni discorsi introduttivi, alla pre
senza dei Presidenti della Repubblica S.E. Sergio 
Mattarella e S.E. Armen Sarkissian a Jerevan. Era 
il 31 luglio 2018, una giornata molto calda; afosa 
ancor di più nella grande Piazza della Repubblica 
di Jerevan, sovraesposta al riflettente sole apicale. 
Lo Zenith non dava tregua a tutti coloro che in
dossavano abiti e cravatte. Non v’era compassione 
alcuna per ministri, funzionari, giornalisti e ospiti 
di rango, tutti pronti all’ultimo piano della Galleria 



Իտալիայի դեսպանության համար շատ ցանկալի 
մի նախաձեռնություն՝ պրոֆ. Միկելե Սումայի հիմնա
դրած և ղեկավարած «SUDESTIVAL» կինոփառատոնի և 
ռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի հիմնադրած և ղե
կա վարած «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատո նի 
միջև համագործակցությունը։ Սկսած 2018 թ. գար նան 
ավարտից՝ կինեմատոգրաֆիայի ոլորտի երկու հաս տա
տությունները սկսեցին ճանաչել միմյանց փոխադարձ 
փոխանակումների, հանդիպումների և թեմատիկ օրերի 
միջոցով՝ մինչև իրական կայուն համագործակցության 
հուշագրի հաստատումը: Այսպիսով, յոթերորդ արվեստը 
նույնպես հայտնվում է մշակութային դիվանագիտութ  
յան տրամադրության տակ և փոխադարձ աջակցութ
յամբ նպաստում է Երկրի Համակարգին սպասարկե
լուն։ 2020 թ. մարտ ամսին նախաձեռնությունը պետք է 
հասներ Բարի քաղա քի հեղինակավոր ««Fiera del Le
vante» փառատոն, սակայն COVID 19 համավարակը ան
հնար դարձրեց այդ միջոցառման իրականացումը։

Այս առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի հիշել, որ կինոյի 
մի ջոցով Իտալիան Հայաստանին կապելու գաղափարը 
նոր չէ։ Առաջինը, ով մտածել է այդ մասին, եղել է պրոֆ. 
Մարիո Վերդոնեն՝ Կինոյի փորձարարական կենտ րո նի 
ղեկավարը։ 90ականներին Վերդոնեն Հռոմի Կինո  ստու 
դիայում հայկական կինոյին նվիրված միջոցառում կազ
մակերպեց՝ Իտալիայում Հայաստանի դեսպանութ յան 
և դեսպան Գագիկ Բացդասարյանի աջակ ցությամբ։ 
Այդ պատմական պահին՝ ի տարբերություն այսօրվան, 
հնարավոր չէր հանուն կի նոյի նախատեսել համարժեք 
փոխանակումներ, բայց այդ միջոցառման շնորհիվ շատ 
իտալացիներ բացա հայտեցին, թե ինչ է և որ տեղ է 
գտնվում Հայաստանը։ Նույն ինքը՝ Վերդո նեն, թարգմա
նել է, բա նաստեղծ Եղիշե Չարենցի (1897–1937 թթ.) հիա
նա լի բա նաստեղծությունների ժողովածուն, որի առա  
վել խորհրդա նշական ստեղծագործությունն է..

հունիսի 2ին՝ Իտալիայի Հանրապետության օրվա տոնա
կատարությունների կապակցությամբ, ստորագրվեց 
հիմ նա դրման կանոնադրությունը։ 2018 թ. սեպտեմբերի 
3ին, որն ինձ համար շատ կարևոր օր է, քանի որ այդ 
օրը նախագահական հրամանգրով ստացա Հայաստա
նի Հանրապետության քաղաքացիություն, տիկին Պո
ղոս յանը այցելեց «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի՝ Վե
րածննդի ժամանակաշրջանի «Պալացո Ֆիրենցե»ում 
գտնվող կենտրոնական նստավայր։ Հանդիպելով ասո  
ցիացիայի գլխավոր քարտուղար Ալեսանդրո Մազիի հետ, 
նա ստացավ նախագահ Անդրեա Ռիկարդիի ստորա
գրած վավերացման նամակը։ Բանաստեղծ և քննա
դատ, հետագայում Նոբել յան մրցանակակիր Ջո զուե 
Կարդուչչիի (որը, շատ լավ ծանոթ էր աշխարհում հա
յերի վիճակին) 1889 թ. հիմ նադրած՝ Իտալիայում և արտ
երկրում իտալական մշա կույթի և իտալերենի տարած  
ման ամենահին և ամենա հեղինակավոր հաստատութ
յունն այժմ իր նստավայրն ունի նաև Երևանի կենտրո
նում։

Ամիսների ընթացում Երևանի «Դանթե»ն տարբեր նա
խա ձեռնություններ է իրականացրել Հայաստանում Իտա  
լիայի դեսպանության հետ և վերջինիս աջակցությամբ։ 
Գրադարանը և գրեթե ամենշաբաթյա հաճախականութ
յամբ կազմակերպվող բազմաթիվ միջոցառումները ակ  
տիվորեն մասնակցում են կոմիտեի՝ իտալերենը աշ  
խարհում տարածելու առաքելութ յանը։ Այդ միջոցառում  
ների շարքում հատուկ տեղ է զբա ղեցնում կինոարվես
տի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Բավական է մտա ծել 
Ֆեդերիկո Ֆելինիի և Տոնինո Գուե րայի ծննդյան՝ վեր
ջերս տեղի ունեցած հարյուրերորդ տարեդարձի մասին։ 
Նրանք երկուսն էլ կապված էին Հայաստանի հետ ռե  
ժիսոր և արվեստա գետ Սերգեյ Փարաջանովի կերպա  
րի միջոցով, որն ինչ պես Իտալիայում, այնպես էլ Հայաս
տանում, ներկա յաց նելու կարիք չունի, և որը հայկա  
կան մշակույթի հա մար ունի հեռանկարի հզոր և անո
ղոք փոփոխության նշանա կություն, այնպես ինչպես 
նույն ժամանակաշրջանում Իտալիայում իր գործընկեր 
Կարմելո Բենեն էր։

Կրկին կինոյի ոլորտում ԻտալիաՀայաստան հարաբե րութ
յունների համար կարևոր նշանակություն ունի Երևա նում 

contribuisce a servire il Sistema Paese. Nel mese di 
marzo 2020 l'iniziativa sarebbe dovuta approdare 
anche negli spazi della prestigiosa Fiera del Levan
te di Bari ma la pandemia da COVID 19 ha reso im
possibile la realizzazione di tale evento.

A tale proposito mi sembra giusto ricordare che l’i
dea di connettere l’Italia e l’Armenia attraverso il 
cinema non è nuova. Il primo a pensarla fu il prof. 
Mario Verdone, direttore del Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Negli anni ’90, infatti, Verdone 
organizzò presso il Filmstudio di Roma una rasse
gna di cinema armeno in collaborazione con l’Am
basciata Armena in Italia diretta allora dal dott. 
Gagik Baghdassarian. In quel momento storico, al 
contrario dell’oggi, non si poteva prevedere uno 
scambio alla pari nel nome del cinema ma grazie a 
quell’evento molti italiani scoprirono cosa fosse e 
dove si trovasse l’Armenia. Lo stesso Verdone tra
dusse un’antologia di splendidi versi del poeta Ye
ghishe Charents (1897–1937) il cui componimento 
più rappresentativo resta:

lettera di ratifica firmata dal Presidente Andrea 
Riccardi. Fondata nel 1889 dal poeta e critico, poi 
Premio Nobel, Giosuè Carducci – che ben conosce
va, per altro verso, le condizioni degli Armeni nel 
mondo – la più antica e prestigiosa istituzione per 
la diffusione della cultura e della lingua italiana in 
Italia e all’estero ha attualmente una sede nel cen
tro di Jerevan.

Col passare dei mesi la Dante di Jerevan ha atti
vato varie iniziative in accordo e con il sostegno 
dell’Ambasciata d’Italia in Armenia. Una bibliote
ca e numerosissimi eventi a cadenza quasi settima
nale partecipano attivamente alla realizzazione 
della sua missione di apostolato della lingua e dei 
linguaggi d’Italia nel mondo. Tra queste iniziative 
un posto speciale occupa l’interesse per l’Arte Ci
nematografica. Basti pensare, da ultimo, alla ricor
renza dei cento anni dalla nascita di Federico Fel
lini e Tonino Guerra, entrambi legati all’Armenia 
attraverso la figura di Sergey Parajanov, regista e 
artista eclettico, che in Italia come in Armenia non 
ha bisogno di presentazioni, e che ha significato 
per la cultura armena un cambio di prospettiva 
potente ed inesorabile quanto fece in Italia un suo 
omologo negli stessi anni, Carmelo Bene.

Sempre in ambito cinematografico per le relazioni 
ItaliaArmenia riveste grande importanza un’ini
ziativa fortemente voluta dall’Ambasciata Italiana 
a Jerevan: il sodalizio tra SUDESTIVAL fondato e 
diretto dal prof. Michele Suma e il Golden Apricot 
International Film Festival fondato e presieduto 
dal regista Harutyun Khachatryan. A partire dalla 
tarda primavera 2018, infatti, le due istituzioni ci
nematografiche hanno iniziato a conoscersi attra
verso scambi reciproci, incontri e giornate a tema, 
fino alla definizione di un vero e proprio memo
randum di collaborazione stabile. La Settima Arte 
si mette, dunque, a disposizione anch’essa della 
diplomazia culturale, e con reciproca promozione 



Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, 
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում, 
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման, 
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։ 
 
Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, 
Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, 
Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, 
Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում։ 
 
Ո ՛ւր էլ լինեմ - չե՛մ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր, 
Չե՜մ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, 
Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր - 
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան - յա՛րն եմ սիրում։ 
 
Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա. 
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա. 
Աշխա՛րհ անցի՛ր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա. 
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ 
սիրում։

պրոֆ. ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱ 
Բ.գ.թ., իտալագետ, Իտալիայում հայկական սփյուռքի 

հետազոտությունների մասնագետ

Della mia dolce Armenia 
amo la lingua che ha il sapore del sole, 
la tragica voce e i lamenti dei bardi, 
amo i fiori color del sangue, 
l’intenso profumo delle rose 
e le danze gentili delle figlie del Nairi.

Amo il cielo blu profondo, 
le acque limpide e il lago luminoso, 
il caldo sole d’estate e i gelidi venti d’inverno 
che soffiano con voce di drago, 
i muri tristi e neri delle capanne sperdute nel buio 
e le pietre millenarie delle antiche città.

- Ovunque vada non dimenticherò 
le nostre canzoni che hanno voce di dolore 
e i libri di pergamena pieni di preghiere e di pianti.

Malgrado le piaghe 
che feriscono il mio cuore addolorato 
la mia Armenia diletta, insanguinata, io canto.

Per il mio cuore ebbro d’amore 
non c’è leggenda più fulgida, 
non vi sono fronti più pure 
di quelle dei nostri antichi cantori.

Va per il mondo: non c’è vetta bianca 
come quella dell’Ararat.

Come strada di gloria irraggiungibile, io l’amo.

prof. CARLO COPPOLA 
Dottore di Ricerca in Italianistica, 

studioso della Diaspora Armena in Italia

Հ.Գ. 2019 թվականի օգոստոսին Կարլո Կոպոլան ստա
ցավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն. 
«Զարմանալի է, երբ դուք պատկանում եք երկու ժողո
վուրդներին, երկու պատմական ազգերին՝ հայերին և 
իտալացիներին: Ես որպես Իտալիայի քաղաքացի չեմ 
երդվել, բայց հանդիսավոր երդվել եմ դառնալ Հայաս
տանի քաղաքացի: Ես երդվեցի հավատարիմ մնալ հա  
յոց լեզվին, ազգի բարոյական և քաղաքացիական ար
ժեքներին և հայկական մշակույթին։ Դա ինձ համար մեծ 
պատասխանատվություն է: Ես որևէ շահ և օգուտ չու
նեմ ՀՀ քաղաքացի դառնալու հարցում: Ապրում և աշ  
խատում եմ Իտալիայում՝ որպես Կրթության նախարա  
րության պրոֆեսոր: Հայաստանի քաղա քա ցիությունն 
ինձ համար հոգևոր նշանա կություն ունի: Ես պարզա պես 
զգացի Հայաստանի քա ղաքացի դառնալու անհրաժեշ  
տությունը, հատկապես կնոջս՝ Թամարի հետ ամուսնութ  
յու նից հետո, որը նույնպես Հա յաստանի Հանրապետութ
յան քաղաքացի է։ Հայկական խնդիրներով զբաղվում 
եմ 2001 թվականից, և այդ ժամանակից ի վեր սկսել եմ 
բացահայտել, թե ինչ է Հա յաստանը»:

P.S. Nell'agosto 2019 Carlo Coppola ha ricevuto la 
cittadinanza della Repubblica di Armenia: "È mol
to emozionante per me appartenere a due popoli 
e a due nazioni così antiche, l'Italia e l'Armenia. 
Sono un cittadino italiano, non ho compiuto alcun 
giuramento per esserlo, ma ho fatto un solenne 
giuramento per diventare cittadino armeno. Ho 
giurato di essere fedele alla lingua, ai valori morali 
e civili della nazione e alla cultura armena. Questa 
è una grande responsabilità per me. Nel diventare 
cittadino armeno non ho perseguito interessi ma
teriali, infatti, lavoro e vivo in Italia come docente 
del Ministero della Pubblica Istruzione. La cittadi
nanza armena ha per me un significato puramen
te spirituale. Ho sentito il bisogno di diventare un 
cittadino dell'Armenia, sopratutto in seguito al 
matrimonio con mia moglie Tamar, cittadina ar
mena. Mi occupo di questioni relative all'Armenia 
dal 2001, e da allora ho iniziato a scoprire cos'è 
l'Armenia".



«ԻՍԿԱՊԵՍ ՇԱՏ ՈՒՐԱԽ ԵՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ԻՏԱԼ ԻԱՅԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ԱՅՍ ԵՐԿԻՐ ԵՐԲԵՎԷ ԿԱՏԱՐԱ Ծ ԱՌԱ ՋԻՆ 

ԱՅՑՆ ԱՅՍՉԱՓ ՆՇԱ ՆԱԿԱԼ Ի ՀԱ ՆԳԱՄ Ա Ն ՔՆԵՐՈՒՄ, 

ԻՆՉ ՊԻՍԻՆ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱ ՆԻ ԱՌԱ ՋԻՆ 

ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱ Ն ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱ ՆԻ 

ՀԻՄ ՆԱԴՐՄ Ա Ն 2800 ԱՄՅԱԿԸ»:

ՍԵՐՋԻՈ Մ ԱՏԱՐԵԼ ԼԱ

"SONO DAV VERO MOLTO LIE TO DI COMPIERE L A 

PRIMA VISITA DI UN PRESIDENTE ITALIANO IN QUESTO 

PAESE, IN CIRCOSTANZE COSÌ SIGNIFIC ATIVE COME 

L A CELEBR A ZIONE DEL CENTENARIO DELL A PRIMA 

REPUBBLIC A DI ARMENIA E IL DUEMIL AOT TOCENTESIMO 

ANNIVERSARIO DELL A FONDA ZIONE DI JERE VAN".

SERGIO MAT TARELL A

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
VISITA DI STATO E DIALOGO 
POLITICO

«Սերջիո Մատարելլան Իտալիայի Հանրապետութ
յան նախագահներից առաջինն էր, որն այցելեց 
իմ նախնիների երկիր։ Որպես իտալահայ, ինչպես 
նաև՝ Վենետոյի հայ, վերջապես իմ ինքնությունը 
ճա  նաչված զգացի։ Քչերը գիտեն, որ Վենետիկի 
Հան րապետությունը սնանկացումից փրկվել է Շե-
րիմանյան ընտանիքի՝ փոխարինաբար տված 40 
հազար ոսկե դուկատների շնորհիվ։ Նրանք 1612 թ. 
նստավայր էին հիմնադրել Վենետիկում, որը 1000 
թվականից ի վեր առևտրական տերմինալ էր։ Հենց 
սա էր պատճառը, որ 1717 թ. դուքս Ջովաննի Կոր
ները հայերի Սուրբ Ղազար կղզին անժամկետ հատ  
կացրեց քրիստոնյա վանական Մխիթարին»։

ԱՆՏՈՆԻԱ ԱՐՍԼԱՆ 
իտալահայ գրող

"Era la prima volta di un presidente della Re
pubblica nella terra dei miei antenati. Come 
armena italiana, mi sono sentita finalmente 
riconosciuta. E anche come armena veneta. 
Pochi sanno che la Serenissima si salvò dal
la bancarotta grazie a 40 mila ducati d’oro 
prestati dagli Scerimanian, che nel 1612 ave
vano aperto una sede a Venezia, terminale 
dei commerci fin dall’anno 1000. Il che spie
ga perché nel 1717 il doge Giovanni Corner 
concesse in perpetuo l’Isola di San Lazzaro 
degli Armeni al monaco cristiano Mechitar".

АNTONIA ARSLAN
scrittrice italoarmena







Ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ Նախագահ Մատա-
րելլայի հետ մեր զրույցն ընթացավ ջերմ մթնոլորտում։ 
Բովանդակալից քննարկում ունեցանք հայ-իտալական 
համագործակցության լայն օրակարգի շուրջ։

Վերահաստատեցինք միջպետական հարաբերություն-
ներն ամրապնդելու մեր հանձնառությունը: Համաձայնե-
ցինք, որ պետք է լրացուցիչ ջանքեր ներդնել հայ-իտա-
լական գործակցությանը նոր դինամիկ զարգացում 
հա ղորդելու ուղղությամբ՝ ինչպես երկկողմ ֆորմատով, 
այնպես էլ միջազգային հարթակներում, այդ թվում՝ նաև 
Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջա-
նակ  նե րում:

Արձանագրեցինք, որ Իտալիան, լինելով նաև ԵԱՀԿ նա - 
խագահող երկիր, ընթացիկ տարում կշարունակի աջակ-
ցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման 
միակ միջազգային ձևաչափին՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա-
մանախագահությանը:

Անդրադարձանք Հայաստան-Եվրամիություն գործընկե-
րութ յանը։ Սա ևս մի ուղղություն է, որտեղ հայ-իտալական 
հարաբերությունները խորացնելու մեծ հեռանկարներ 
կան։ Այս առնչությամբ հույս հայտնեցի, որ Իտալիան 
նույնպես շուտով կվավերացնի Համապարփակ և ընդ-
լայնված գործընկերության համաձայնագիրը։

Vorrei sottolineare con soddisfazione che la con
versazione con il Presidente Mattarella si è svolta 
in una calorosa atmosfera. Abbiamo avuto una 
discussione significativa sull'agenda molto ampia 
della cooperazione armenoitaliana. Abbiamo ri
badito il nostro impegno a rafforzare le relazioni 
tra i due Paesi.

Abbiamo convenuto di compiere ulteriori sforzi 
per imprimere al partenariato armenoitaliano un 
nuovo dinamismo, sia a livello bilaterale che inter
nazionale, anche nel quadro del partenariato Ar
meniaUE.

Abbiamo registrato che l'Italia, essendo quest'an
no Presidente di turno dell'OSCE, continuerà a 
sostenere l'unico formato internazionale per la 
risoluzione del conflitto del NagornoKarabakh, 
quella dei coPresidenti del Gruppo di Minsk  
OSCE.

Abbiamo trattato del partenariato ArmeniaUE. 
Si tratta di un ulteriore ambito dalle notevoli pro
spettive di sviluppo per le relazioni armenoitalia
ne. A tale proposito, esprimo l'auspicio che anche 
l'Italia ratifichi presto l'Accordo di Partenariato 
Globale e Rafforzato.



Երկկողմ համագործակցության կայուն զարգացման հա - 
մատեքստում կարևորեցինք նաև երկու երկրների միջև 
առկա իրավապայմանագրային դաշտի լիարժեք օգտա - 
գործումը, որն ընդգրկում է երեք տասնյակից ավելի իրա-
վական փաստաթուղթ։ Արձանագրեցինք տնտեսա կան, 
գործարար, մշակութային և գիտակրթական կապերի 
ընդ լայնման և խորացման անհրաժեշտությունը, ինչպես 
նաև մարդկային շփումների կարևորությունը:

Կարևորելով մշակութային ժառանգության 
պահպանութ յան հարցը՝ մեր համագործակցությունն էլ 
ավելի մեծ թափ կստանա վաղը Երևանում բացվող հայ-
իտալական մշակութային ժառանգության պահպանման 
կենտրոնի շնորհիվ:

Nel contesto dello sviluppo sostenibile della coo
perazione bilaterale, abbiamo anche messo in luce 
il pieno utilizzo del quadro giuridico esistente tra i 
due paesi, che comprende più di trenta intese. Ab
biamo notato la necessità di espandere e appro
fondire i legami economici, commerciali, culturali 
e nel campo dell’istruzione, nonché l'importanza 
dei contatti umani. Sottolineando l'importanza 
della conservazione del nostro patrimonio cultu
rale, la nostra cooperazione diventerà ancora più 
forte grazie all'apertura del Centro Regionale per 
la Conservazione, la Gestione e il Restauro del Pa
trimonio Culturale (ROCHEMP) armenoitaliano 
che avrà luogo domani a Jerevan.

Ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել 
նախագահ Սարգսյանին, ում ևս մեկ անգամ ջերմորեն 
շնորհավորեցի վերջին ամիսներին այս բարձր պաշտո-
նը ստանձնելու կապակցությամբ և կցանկանայի իմ 
երախտագիտությունը հայտնել նրան, հայկական հաս-
տատություններին և հայ ժողովրդին՝ ինձ և ինձ ուղեկցող 
պատվիրակությանը ցուցաբերած այսքան ջերմ ընդու-
նելության համար:

Իսկապես շատ ուրախ եմ կատարել Իտալիայի նախա - 
գահի՝ այս երկիր երբևէ կատարած առաջին այցն այս-
չափ նշանակալի հանգամանքներում, ինչպիսին են Հա-
յաստանի առաջին հանրապետության հարյուրամյակը 
և Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակը:

Այս այցը կատարելու իմ ցանկությունը մեծ էր և չափա-
զանց ուրախ եմ այցի համար՝ հաշվի առնելով մեր ժողո-
վուրդների միջև առկա հնամենի կապերը և մեզ միավո - 
րող վստահության և բարեկամության հարաբերություն-
ները: Վստահ եմ, որ այս առիթը մեզ հնարավորություն 
կտա էլ ավելի ամրապնդելու մեր գերազանց համագոր-
ծակցությունը և խորը բարեկամությունը:

Այս կապի մասին են վկայում հաճախակի տեղի ունե- 
ցող հանդիպումները, փոխանակումները, բազմաթիվ 
ոլորտ նե  րում համագործակցությունը և դրա լավա-
գույն խորհրդանիշն է մեր զինված ուժերի համատեղ 

Desidero ringraziare molto il Presidente Sarkissian 
al quale ho rinnovato le mie congratulazioni più 
vive per l’alto incarico che ha assunto nei mesi scor
si e vorrei esprimere la mia riconoscenza nei suoi 
confronti, nei confronti delle istituzioni e del po
polo armeno per l’accoglienza così calorosa riser
vata a me e alla delegazione che mi accompagna.

Sono davvero molto lieto di compiere la prima vi
sita di un Presidente italiano in questo Paese, in 
circostanze così significative come la celebrazione 
del centenario della prima Repubblica di Armenia 
e il duemilaottocentesimo anniversario della fon
dazione di Jerevan.

Desideravo molto compiere questa visita e sono 
lietissimo di effettuarla in virtù dei legami anti
chissimi che vi sono tra i nostri popoli e in virtù 
del rapporto di fiducia e di amicizia che ci unisce. 
Sono certo che questa occasione ci consentirà di 
consolidare ulteriormente la nostra eccellente col
laborazione e la nostra profonda amicizia.

Questo legame, testimoniato da incontri molto 
frequenti, da scambi e da collaborazioni in tanti 
settori, è simboleggiato al meglio dal comune im
pegno dei nostri militari per la pace e la stabilità in 



հանձնառությունը Լիբանանում՝ երկու երկրների համար 
էլ բարեկամ երկրում, խաղաղության և կայունության 
հա մար, ինչպես նաև այլ երկրներում, օրինակ՝ Աֆղանս-
տանում:

Նախագահ Սարգսյանի հետ քննարկել ենք մեր երկկողմ 
գերազանց հարաբերությունները և բավարարված ենք 
այդ հարաբերությունների աճող ինտենսիվությամբ և 
որակով: Երկկողմ հարաբերությունները մշակույթի 
ոլոր տում արտացոլում են մեր բարեկամության 
առանձնա պես խորը բնույթը:

Մենք շատ գոհ ենք համագործակցության ձեռք բերված 
մակարդակից, որին նպաստում են մեզ միավորող հա-
զարամյակների պատմություն ունեցող շփումները և 
Իտա լիայում հայկական սփյուռքի ներդրումը, որը բո լոր 
ժամանակաշրջաններում ունեցել և այսօր էլ ունի որա-
կա պես բարձր հատկանիշներով օժտված բազում 
ներկա յացուցիչներ:

Մեր հարաբերությունների՝ հատկապես մշակութային, 
հնա գիտական և գիտական ոլորտներում, կենսունա-
կության մասին են վկայում նաև մի շարք նշանակալի 
ծրագրեր, որոնց կյանքի կոչմանն ուղղված աշխա տանք-
ները հասունացել են հենց այս այցի նախապատրաստ - 
ման ընթացքում. նկատի ունեմ Մշակութային ժառան-
գության պահպանության տարածաշրջանային կենտրո-
նը, որի պաշտոնական բացումը վաղը պատիվ կունե - 
նամ իրականացնել նախագահ Սարգսյանի հետ Հայաս-

տանի ազգային պատկերասրահում: Մենք շատ ուրախ 
ենք, որ այս նախաձեռնության շնորհիվ կկարողանանք 
փոխանցել այս ոլորտում Իտալիայի ունեցած փորձը, և 
հուսով ենք, որ կենտրոնը կարևոր տեղ կզբաղեցնի հայ 
և ողջ տարածաշրջանի մշակութային ժառանգության 
արժևորման գործում:

Երևանի դպրոցներից մեկում բացվելու է երկլեզու՝ հա-
յերենով և իտալերենով ուսուցման բաժին, և ես այս կա - 
պակցությամբ խոստացա նախագահ Սարգսյանին, որ 
մեր երկրից իտալերենի ուսուցիչ կգործուղվի՝ հենց գա-
լիք ուսումնական տարուց սկսած:

Իր գործունեությունն է սկսելու նաև «Դանթե Ալիգիերի» 
կենտրոնի երևանյան կոմիտեն, դրան կավելանա նաև 
Իտալական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի 
և Հայաստանի գիտության և կրթության նախարարութ-
յան Գիտության կոմիտեի միջև գիտատեխնիկական հա - 
մագործակցության վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշա-
գրի ստորագրումը:

Նախագահ Սարգսյանի հետ ընդգծեցինք գիտական հա - 
մագործակցության կարևորությունը: Հուսով եմ, որ այն 
էլ ավելի կզարգանա, հատկապես աստղաֆիզիկայի 
կենտ րոնների միջազգային ցանցի և մեր երկրների հա - 
մալսարանների միջև գիտաշխատողների շարժունա-
կության ծրագրերի շրջանակներում:

Նախագահ Սարգսյանի հետ կանգ առանք նաև առևտ - 
րատնտեսական հարաբերություններում առկա փոխ-
լրացման հարցերի վրա, ինչը մեր համագործակցության 
համար մեծ հնարավորություններ է ներկայացնում: Հա - 
յաստանում արդեն իսկ գործում են մի շարք իտալական 
ընկերություններ, կան որոշները, որոնք հետաքրքրութ-
յուն են ցուցաբերում։ Հետաքրքրությունը շատ մեծ է 
ինչպես երկկողմ համագործակցության առումով, այն-
պես էլ պայմանավորված այն դերով, որ Հայաստանը 
կարող է ունենալ ավելի ընդարձակ տարածաշրջանում: 
Նախագահ Սարգսյանին հաղորդեցի, և վաղը կտեղե - 
կացնեմ նաև վարչապետին, իտալական ընկերություն-
ների՝ իրենց լավագույն փորձը, know-how-ն, ինչպես 
նաև այն տարածաշրջանների, որտեղ այդ ընկերութ-
յունները գործունեություն են ծավալում, տնտեսական 
հյուսվածքին ինտեգրվելու իրենց կարողությունները փո-
խանցելու ամբողջական պատրաստակամության մա - 
սին:

Լեռնային Ղարաբաղի թեմայի վերաբերյալ նախագահ 
Սարգսյանին հայտնեցի այն մասին, որ Իտալիան՝ 
նաև որպես ԵԱՀԿ նախագահող, ինչի իրագործումը 

Libano, in un Paese amico per entrambi i nostri Pa
esi, sempre a difesa della pace, così come avviene 
anche altrove, come in Afganistan.

Con il Presidente Sarkissian abbiamo passato in 
rassegna le relazioni eccellenti di carattere bilate
rale e siamo soddisfatti della crescente intensità e 
qualità di questi rapporti. Le nostre relazioni bila
terali trovano nella cultura un’espressione parti
colarmente avanzata della nostra amicizia.Siamo 
molto contenti del livello di cooperazione rag
giunto, favorito dal rapporto millenario che ci lega 
e dal contributo della diaspora armena in Italia che 
ha avuto in ogni epoca, e ha ancora oggi, numero
si rappresentanti particolarmente qualificati.

La vitalità dei nostri rapporti, in particolare in am
bito culturale, archeologico e scientifico, è attesta
ta anche da alcune iniziative significative che sono 
giunte a maturazione in preparazione di questa 
visita: il Centro regionale per la salvaguardia del 
patrimonio culturale, che domani avrò l’onore di 
inaugurare presso la Galleria Nazionale insieme al 
Presidente Sarkissian. Siamo molto lieti di poter 
condividere, attraverso questa iniziativa, l’espe
rienza che ha l’Italia in materia e speriamo che il 
Centro possa essere un riferimento per valorizzare 
il patrimonio culturale armeno e quello dell’intera 
Regione.

Si aggiunge l’apertura di una sezione bilingue  
armena e italiana  presso la scuola numero 24 di 
Jerevan e, a tal proposito, ho confermato al Presi
dente Sarkissian l’invio di un docente dal nostro 
Paese già a partire dal prossimo anno scolastico.

Vi è inoltre l’avvio dell’attività del Comitato di Je
revan della Società ‘Dante Alighieri’; vi si aggiunge 
la firma del Protocollo d’intesa sulla cooperazione 
scientificotecnologica tra il Comitato della scien
za del Ministero dell’educazione e della scienza ar
meno e del CNR italiano.

Con il Presidente Sarkissian abbiamo sottolinea
to l’importanza della cooperazione scientifica. Mi 
auguro che si sviluppi ulteriormente, particolar
mente nell’ambito del network internazionale dei 
centri di astrofisica e dei progetti di mobilità dei 
ricercatori tra le Università dei nostri due Paesi.

Ci siamo soffermati anche sugli aspetti di comple
mentarietà insiti nel rapporto economicocom
merciale che presenta, nella nostra collaborazio
ne, grandi margini di sviluppo. Alcune aziende 
italiane sono già presenti in Armenia; altre si stan
no avvicinando; l’interesse che sentono le nostre 
aziende è molto alto, sia sul piano bilaterale che 
con riferimento al ruolo che l’Armenia può avere 
per un’area più vasta.

Ho trasmesso al Presidente Sarkissian – lo farò an
che domani con il Primo Ministro – la piena dispo
nibilità delle aziende italiane a offrire il meglio del 

loro knowhow, della loro esperienza e della loro 
capacità di integrazione con il tessuto economico 
del territorio in cui operano.

Sul tema del NagornoKarabakh, ho manifestato 
al Presidente Sarkissian la grande rilevanza che l’I
talia attribuisce  anche nella qualità di presidenza 
di turno dell’OSCE che viene esercitata dal Mini
stro degli Esteri qui presente – alla ricerca di una 
soluzione stabile e duratura. L’Italia, in questa pre
sidenza di turno dell’OSCE, intende promuovere e 
contribuire al rilancio di nuovi cammini negoziali 
per tutte le situazioni a rischio di conflitti, a be
neficio della sicurezza e stabilità nell’area OSCE. 
Dalla Conferenza di Helsinki e dei suoi principi, nel 
1975, l’Europa ha iniziato un percorso difficile e 
spesso contraddetto per assicurare pacifica con
vivenza, stabilità e collaborazione: questi sono gli 
obiettivi dell’azione dell’OSCE.



վերապահված է այստեղ ներկա արտաքին գործերի 
նախարարին, մեծ կարևորություն է տալիս կայուն և 
տևական լուծում որոնելուն:

ԵԱՀԿ-ում այս նախագահության ընթացքում Իտալիան 
մտադիր է խթանել և նպաստել հակամարտության 
վտան գի տակ գտնվող բոլոր իրավիճակների համար 
նոր բանակցային ուղիների վերագործարկմանը՝ ի 
նպաստ ԵԱՀԿ տարածքում անվտանգության և կայու-

նության: 1975 թվականին, Հելսինկյան կոնֆերանսից և 
նրա սկզբունքներից սկսած, Եվրոպան բռնեց խաղաղ 
համակեցություն, կայունություն և համագործակցություն 
ապահովելու դժվարին, հաճախ հակասությունների հետ 
բախվող ուղին. դրանք են ԵԱՀԿ գործունեության նպա-
տակները:

Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ մենք հաստատե - 
ցինք, թե որքան հաճախ են անմիջական շփումները 
օգտակար եղել լարվածությունը մեղմելու և բանակցութ-
յունները շարունակելու հնարավորությանն ընթացք 
տա լու հարցում: Հետևաբար ակնկալում ենք, որ բոլո րի 
կողմից կլինի նոր քաղաքական կամք հակամարտութ-
յա նը վերջ դնելու և ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական, 
տևական, կայուն և գոհացնող լուծում գտնելու համար:

Մենք աջակցել ենք և շարունակում ենք աջակցել Մինս - 
կի խմբի համանախագահների միջնորդությանը՝ ուղղ - 
ված հակամարտության խաղաղ լուծմանը՝ համընդ-
հանուր ճանաչված հիմնարար սկզբունքների վրա և 

Sul NagornoKarabakh abbiamo verificato come 
contatti diretti sono stati sovente utili per allenta
re tensioni e far procedere la possibilità di un ne
goziato. Auspichiamo pertanto che vi sia, da parte 
di tutti, una rinnovata volontà politica per porre 
termine al conflitto e trovare una soluzione poli
tica – e non militare – duratura, sostenibile e sod
disfacente. Abbiamo sostenuto – e continuiamo a 

farlo  la mediazione dei copresidenti del gruppo 
di Minsk per una soluzione pacifica del conflitto 
basata sui principi fondamentali, universalmente 
riconosciuti, e auspichiamo un esito positivo del 
negoziato.

L’Italia ha salutato con grande favore la conclusio
ne dell’accordo di partenariato globale rafforzato 
tra l’Armenia e l’Unione europea. Consideriamo 
questa intesa come una piattaforma di grande 
utilità per approfondire relazioni proficue e armo
niose tra l’Armenia e l’Unione europea che condu
cano alla prosperità e allo sviluppo dei nostri po
poli, nel rispetto delle priorità e delle esigenze di 
entrambe le parti.

Ho assicurato al Presidente Sarkissian  e gli assi
curo adesso  la massima attenzione delle nostre 
istituzioni nei confronti del processo di ratifica 
dell’intesa.

ակնկալում ենք բանակցությունների դրական արդյունք-
ներ:

Իտալիան մեծ ուրախությամբ է ողջունել Հայաստանի 
և Եվրամիության միջև Համապարփակ և ընդլայնված 
գործ ընկերության համաձայնագրի ստորագրումը: Մենք 
հա մարում ենք, որ այս համաձայնագիրը շատ օգտա - 
կար հարթակ է Հայաստանի և Եվրամիության միջև 
հետագա շահավետ և ներդաշնակ հարաբերություն - 
ների խորաց ման համար, որոնք կուղղորդեն դեպի մեր 
ժողովուրդ նե րի բարգավաճում և զարգացում՝ երկու 
կող մերի առաջ նահերթությունների և կարիքների հարգ - 
մամբ: Վստա հեցրեցի նախագահ Սարգսյանին, և այժմ 
էլ վստահեց նում եմ, որ համաձայնագրի վավերացման 
գործընթա ցին մեր հաստատությունները կցուցաբերեն 
առավելա գույն ուշադրություն:

Հայաստանի և Իտալիայի միջև բարեկամությունը հնա - 
մենի է ու խորը և ինչպես կարելի է արձանագրել համա-
գործակցության բազմաթիվ ուղղություններից, այն 
ապա  գայում էլ միտված է հետագա զարգացման:

Հայաստանը միշտ կարող է ապավինել Իտալիայի աջակ - 
ցությանը և անկեղծ բարեկամությանը՝ մեր արդեն իսկ 
արդյունավետ հարաբերություններն է՛լ ավելի զարգաց-
նելու համար:

L’amicizia tra Armenia e Italia è antica e profonda 
e, come si può constatare dalle tante direttrici di 
collaborazione, è proiettata verso un futuro di raf
forzamento ulteriore.

L’Armenia potrà sempre contare sul sostegno e la 
sincera amicizia dell’Italia per sviluppare sempre 
più i nostri rapporti già così proficui.



«Ուրախ եմ Ձեզ ողջունել, ինչպես հիմա ընդունված է 
ասել, նոր Հայաստանում: Մենք այսօր իրականացնում 
ենք կարևոր, պատմական ժողովրդավարական փոփո-
խություններ, հույս ունեմ, որ Ձեր այցի ընթացքում զգա ցել 
եք այդ փոփոխությունների ու լավատեսության շունչը: 
Բարձր ենք գնահատում Հայաստանի և Իտալիայի միջև 
առկա բարեկամությունը և պատրաստ ենք ջանքեր գոր - 
ծադրել երկկողմ կապերի հետագա զարգացման ու ամ-
րապնդման ուղղությամբ»:

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

"Sono lieto di darLe il benvenuto, come è ormai in 
uso dire, nella nuova Armenia. Stiamo introducen
do importanti cambiamenti democratici, di por
tata storica, e spero che durante la Sua visita Lei 
possa percepire lo spirito di questi cambiamenti e 
dell’ottimismo che si respira. Apprezziamo molto 
l'amicizia tra l’Armenia e l’Italia e siamo pronti a 
compiere ogni ulteriore sforzo per sviluppare e 
rafforzare i nostri futuri lega".

NIKOL PASHINYAN 
Primo Ministro della Repubblica di Armenia





Մատենադարանը գրանցված 
է UNESCO-ի համաշխարհային 
հի շողության ցանկում՝ «Մես - 
րոպ Մաշտո  ցի Մատենադարա-
նի հին ձեռա գրե  րի հավաքա-
ծու» անվամբ։

Il Matenadaran è incluso nel Re
gistro della Memoria del Mondo 
dell’UNESCO con il nome "Colle
zione di antichi manoscritti del 
Matenadaran ‘Mashtots’".











«Լինել Հայաստանում ու չայցելել Սարյանի թանգարան, նշանակում է զրկել 
քեզ տիեզերական լույսից: Շնորհակալ եմ մաեստրո Սարյանին, որ նա իմ մեջ 
այսօր կրկին ապրելու ցանկություն արթնացրեց»։ 
            

Տոնինո Գուերայի գրառումը Մարտիրոս Սարյանի 
տուն-թանգարանի հուշամատյանում

"Essere in Armenia e non visitare il Museo di Saryan significa privarsi della luce 
cosmica. Sono grato al Maestro Saryan per aver risvegliato in me, oggi, il desiderio 
di rivivere".

Dedica di Tonino Guerra nel Registro d’Onore della 
CasaMuseo di Martiros Saryan



Իտալիայի Հանրապետութան նախագահին ողջունեց Հայաստա նում 
Իտալիայի դեսպանը:

A dare il benvenuto al Presidente della Repubblica Italiana è stato l’Am
basciatore d’Italia in Armenia.

«Դա սեր էր՝ առաջին հայացքից։ Ինչպե՞ս կարող էի չընկճվել ռեժիսոր, երա-
ժիշտ, նկարիչ Սերգեյ Փարաջանովին պատկանող պատկերների այդ հզոր հոս - 
քից, տեսողական խթանների գեղատեսիլ ուժից, բազմերանգ գույներից, հնա-
գույն պատմությունների միահյուսումից, աներևակայելի կերպարներից, եռա-
չափ պատկերներից և տեսլականների ավելորդ որոշումներից»,- այսպես է ար-
ձագանքել իտալացի դիզայներ Անտոնիո Մարասը՝ Սերգեյ Փարաջանովի «Նռան 
գույնը» ֆիլմը դիտելուց հետո։ 

Սերգեյ Փարաջանով, ռեժիսոր, սցենարիստ, նկարիչ, ֆանտաստիկ կոլաժների 
հեղինակ, «վտանգավոր ազատ մարդ»։

"Fu amore a prima vista. Come potrei non essere travolto da questo potente fiume 
in piena di immagini, potere pittoresco di stimoli visivi, colori variegati, trame, storie 
antiche, personaggi estremi, immagini tridimensionali e soluzioni visionarie ridon
danti appartenenti al regista, musicista e pittore Sergey Parajanov?", la reazione del 
designer italiano Antonio Marras dopo aver visto il film "Il colore del melograno" di 
Sergey Parajanov.

Sergey Parajanov, regista, sceneggiatore, pittore, autore di fantastici collage, "peri
coloso uomo libero".

«Մեծարգո՛ պարոն Նախագահ, 
պարո՛ն նախարար, 
տիկի՛ն Լաուրա,

նախքան Իտալիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարա-
բերությունների համար այսչափ պատմական երկու օրե - 
րի ավարտը՝ պետության ղեկավարին դիմելու ինձ ըն-
ձեռ ված այս հնարավորությունը մի յուրահատուկ ար- 
տո նություն է։ Ես դա անում եմ՝ պատիվ ունենալով 
Ձեզ ներկայացնելու Իտալիայի դեսպանության աշխա-
տակազ  մին, պաշտպանության գծով կցորդին և Իտա - 
լի այի Արտաքին առևտրի ինստիտուտի (ICE) նա խա - 
գահին, մեր պատվո հյուպատոսին։ Ինչպես նաև մեր 

"Signor Presidente, 
Signor Ministro, 
Signora Laura,

è uno speciale privilegio questa facoltà che mi vie
ne accordata di potermi brevemente indirizzare al 
Capo dello Stato, mentre si avviano a conclusione 
queste due giornate così storiche per i rapporti bi
laterali fra Italia e Armenia. Lo faccio con l’onore 
di poterLe presentare il personale dell’ambasciata 
d’Italia, l’Addetto per la Difesa e il Direttore dell’I
CE, il nostro console onorario, i connazionali che 
per il loro legame con l’Armenia considero altret



հայրենակիցներին, որոնց` Հայաստանի հետ ունեցած 
իրենց կապի շնորհիվ, ես համարում եմ «աշխատավոր-
ներ» երկկողմ հարաբերությունների դաշտում և մեր սի - 
րելի Երկրի բազմաթիվ արժանիքների վսեմ «դեսպան-
ներ»։ Երկիր, որը Դուք ներկայացնում եք ամենաբարձր 
մակարդակով։

Չնայած տարբեր տեսանկյուններից և տարբեր «գլխարկ - 
ներով», մենք բոլորս ջանասիրաբար ծառայում ենք 
Իտա լիային։ Բոլորիս ներդրումն ուղղված է մեզ հյուրըն - 
կալող բարեկամ այս երկրի հետ երկկողմ հարաբերութ-
յունների զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ, այն ուղ ըղ - 
ված է նաև Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական 
առաջընթացին, ինչը շատ կարևոր է մեր եվրոատ լանտ-
յան կառույցների հետ առավել լիարժեք համա գոր ծակ- 
ցություն ծավալելու համար և, հետևաբար, այն ընկերակ-
ցությանը, որն արտահայտում է առաջին հերթին մեր 
հանրապետության Սահմանադրության հիմքում ընկած 
արժեքներով և սկզբունքներով լիովին կիսվելը։

Պարո՛ն Նախագահ, բոլոր ներկաներն այստեղ են 
իրենց խորին երախտագիտությունը հայտնելու Ձեզ այս 
յուրահատուկ հանդիպման պահի և Հայաստան կա տա - 
րած Ձեր այցի՝ պետության ղեկավարի առաջին այցի 
համար։ Երախտագիտություն, որն ուղղված է նաև պա _ 
րոն նախարարին և տիկին Լաուրային։ Թույլ տվեք նրանց 
խոսքին ավելացնել նաև իմ անկեղծ երախտագիտութ-
յունը»։

tanti "operai" nella terra dei rapporti bilaterali e 
eccellenti "ambasciatori" di molte virtù della no
stra amata Nazione che Lei rappresenta dal più 
alto magistero.

Seppur da prospettive diverse e sotto diversi 
"cappelli", tutti serviamo operosamente l’Italia. Il 
contributo di noi tutti è allo sviluppo dei rappor
ti bilaterali con questo Paese amico che ci ospita. 
Al tempo stesso al progresso economico e sociale 
dell’Armenia, prezioso per consentirle di collabo
rare più pienamente con le nostre strutture eu
roatlantiche e dunque a quel sodalizio che espri
me innanzitutto la piena condivisione dei valori e 
dei principi che sono a fondamento della nostra 
Costituzione repubblicana.

I presenti tutti, Signor Presidente, sono qui per 
esprimerLe la più profonda gratitudine per questo 
momento di incontro così speciale e per la Sua vi
sita in Armenia, la prima del Capo dello Stato. Una 
gratitudine che si indirizza altresì al Signor Mini
stro e alla Signora Laura. Alla loro voce mi sia con
sentito di unire sinceramente la mia".





Սենատի փոխնախագահ, սենատոր Պաոլա Տա - 
վերնայի գլխավորած պատվիրակությունը, որի 
կազմում էին սենատորներ Ջիանլուկա Կաստալ-
դին, Վիտո Վատուոնեն և պատգամավոր Մաուրո 
Դել Բարբան

Delegazione guidata dalla Vice Presidente del Se
nato, Sen. Paola Taverna, e composta dai Senatori 
Gianluca Castaldi e Vito Vattuone e dall’Onorevole 
Mauro Del Barba.















ՄԵԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ 2.0
GRAN TOUR 2.0

ՀՌՈՄԻՑ ԵՐԵՎԱՆ. 
ԳՐԱՆԴ ՏՈՒՐ 2.0-Ի ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արվեստի գործեր ստեղծելը կամ ցուցադրելը հա
ճախ ենթադրում է յուրացման, հիբրիդացման և տե
սողական համակցվածության գործընթաց, ինչը 
հաճախ վերածվում է մի շարք (ան)սպասելի փո  
 խա նակումների, որոնք հանգեցնում են սեփա կան 
անձի, մյուսների և այլ վայրերի սահմանմանը, սո   
ցիալական և մշակութա յին ինքնությունների (վերա) 
սահմանմանը: Այս հա մատեքստում ցուցա դրել 
նշա նակում է արժևորել մեր պատմությունը̀  խթա  
նելով և խրախուսելով այն ժառանգության զար
գացումը և օգտագործու մը, որի ժառանգներն ենք 
մենք այսօր: Հետևաբար, Արվեստը դառնում է այն 
ծանրաչափը, որը ներկա յացնում է մեր ունակութ  
յու նը՝ շարունակելու ինք ներս մեզ հարցեր ուղղել՝ 
որպես անհատներ և ժո ղովուրդներ, պահպանե
լով և թարմացնելով մեր մշակութային ժառան
գությունը և մարմնավորե լով այլընտրանքային և 
արգասաբեր մի տեսլա կան, որն ընդլայնում է անց
յալը և ընդգծում է ներ կան՝ հնարավոր ապագան 
պատկերացնելիս:

2018–2020 թթ. Երևանում Իտալիայի դեսպա նութ
յունը ցուցահանդեսների կազմակերպման գոր ծում 
մասնագիտացած տարբեր խորհրդատվական ըն  
կե րությունների պատվիրել էր մի շարք ցուցահան
դեսային նախագծեր՝ հին ժամանակներից մինչ 
օրս իտալական արվեստի պատմության սիրտն ու 
հո գին Հայաստանում ներկայացնելու նպատակով:

DA ROMA A JEREVAN: LA STRATEGIA 
DEL GRAN TOUR 2.0

Creare o esporre opere d’arte spesso implica 
un processo di appropriazione, di ibridazione 
e di sincretismo visivo che  il più delle volte 
 si traduce in una serie di scambi (im)previ
sti che portano alla definizione del sé, degli 
altri e dell’altrove, e che risultano in una (ri)
definizione delle identità sociali e culturali. 
In tale contesto esporre significa valorizzare 
la nostra storia promuovendo e incentivan
do lo sviluppo e la fruizione del patrimonio 
di cui oggi noi siamo eredi. Pertanto, l'Arte 
diviene il barometro che rappresenta la no
stra capacità di continuare ad interrogarci 
come individui e come popoli, proteggendo 
e rivitalizzando il nostro patrimonio cultu
rale, e incarnando una visione alternativa e 
produttiva che estende il passato ed enfa
tizza il presente nell’immaginare un futuro 
possibile.

Dal 2018 al 2020, l’Ambasciata d’Italia a Jere
van ha commissionato a varie società di con
sulenza specializzate nell’organizzazione di 
mostre  tra le quali la Glocal Project Consul
ting   una serie di progetti espositivi volti a 
presentare in Armenia il cuore e l’anima del
la storia  dell’arte  italiana dall’antichità fino 
al presente. 

Մշակութային և բազմազգայական այս ճանապարհոր
դությունը բաշխվել և իրականացվել է ինչպես Արիադ
նեի մի անտեսանելի թել, ինչպես շուրջերկրյա մի նա
վար կություն, որը Հին Հռոմից սկսած վերականգնել է մեր 
պատմությունը պատկերներով՝ խորամուխ լինելով դա
րաշրջանների ու պատմությունների մեջ: Օտարերկրյա 
հանդիսատեսը մուտք է գործել մեր մարդկային և մշա
կութային անսահման ժառանգության լաբիրինթոս՝ խճա
նկարի դասական ժամանակաշրջանից մինչև պրոտո
վերածննդի նվիրաբերական գեղանկարներ, վերա  
ծննդի իդեալականացված գեղեցկությունից անցնելով 
դեպի բարոկկոյի պատկերագրական հորձանուտ, հաս
նելով մինչև ժամանակակից դարաշրջանի ռեալիզմ և, 
ի վերջո, ավարտելով մի ցուցահանդեսով, որն ամբող
ջությամբ բաղկացած էր իտալացի կարևորագույն ժա
մա նակակից արվեստագետներից մի քանիսի՝ մեր ոչ 
նյութական ժառանգությունը ներկայացնելու նպատա
կով ստեղծած գործերից: 

Ինչպես մի Գրանդ Տուր «երկու կետ զրո»՝ ճանապար
հորդությունն, ի վերջո, ավարտվեց մի շարք իտալացի 
արվեստի պատմաբանների և համադրողների քննադա
տական և պատմողական փորձի միջոցով, որոնք, բացի 
իրենց անվիճելի պատրաստվածությունը, ոգեշնչվել են 
ինչպես մեր ավանդույթներից, այնպես էլ մեր ներկա  
յից՝ խորհելով այն մասին, թե ինչ է նշանակում լինել մի 
երկրի քաղաքացի, որտեղ, օգտագործելով Ալդո Պալա
ցեսկիի միտքը՝ միայն անցյալն է իսկապես արդի:

ԴՈՄԻՆԻԿ ԼՈՐԱ 
արվեստի պատմաբան և համադրող

Questo viaggio culturale e multisensoriale è  sta
to  articolato e messo in scena come un filo invi
sibile di Arianna,  un periplo che dall’antica Roma 
ha ripercorso la nostra storia in immagini, scanda
gliandone le epoche e le storie. Lo spettatore stra
niero  è  stato ammesso  nel labirinto della nostra 
sconfinata eredità umana e culturale, dall’antichi
tà classica del mosaico alle tavole  votive  protori
nascimentali, dalla bellezza idealizzata del rinasci
mento passando per il vortice iconografico del ba
rocco  giungendo  fino  al realismo dell’epoca mo
derna e terminando infine con una mostra intera
mente costituita da opere realizzate da alcuni tra 
i  più  importanti artisti contemporanei  italiani  a 
rappresentazione del  nostro patrimonio immate
riale. 

Come un Grand Tour "due punto zero", il viaggio è 
stato finalmente compiuto attraverso l'esperienza 
critica e narrativa di una serie di storici e curatori 
dell'arte  italiani  che, oltre alla loro preparazione 
indiscussa,  si  sono ispirati sia  alle nostre tradizio
ni,  sia  al nostro presente  nel riflettere  su cosa si
gnifichi essere cittadino di un paese in cui  per 
usare una dichiarazione di Aldo Palazzeschi  solo 
il passato è veramente attuale.

 

DOMINIQUE LORA 
storica dell’arte e curatrice



«Հռոմեական բարոկկո. Բեռնինիի դպրոցը» բացառիկ 
ար ժեք ունեցող ցուցահանդես է, որի բացումն այսօր 
իրա  կանացնում ենք Երևանում։ Այն ներկայացնում է հի
սունհինգ գլուխգործոց, որոնք բերվել են հավերժական 
քաղաք Հռոմին նայող բլուրներից մեկի վրա ծվարած 
փոքրիկ հմայիչ մի քաղաքում՝ Արիչչայում գտնվող Կիջի 
պալատից։ Այս ցուցահանդեսն առանձնահատուկ է 
դարձնում նաև այն փաստը, որ այն բացվում է Հայաստա
նի ազգային պատկերասրահում։ Հայկական մշակույթի 
այս գանձարանն իր հավաքածուի հարստությամբ ներ  
կայացնում է հայ ժողովրդի կապվածությունը մշակույ
թին ու արվեստին։ Գիտելիքների մեծարում, որը չի սահ
մանափակվում միայն Հայաստանի մասին պատմելով, 
այլև բացվում է աշխարհի առջև՝ վերջինիս արգասաբեր 
ազդեցություններին ենթարկվելու համար։

Հռոմեական բարոկկոյի ստեղծագործություններն իրա
կան «պարգև» են նրբաճաշակ հանրության համար։ Մինչև 
2019 թվականի փետրվարի 18ը դրանք կցուցադրվեն 
հռչակավոր իտալացի վարպետների նկարների կողքին, 
որոնք Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մշտա
կան հավաքածուի մաս են կազմում։ Գլուխգործոցներ, 
որոնք մեզ պարգևում են տրանսցենդենտալ փորձ և հա  
ճույք, որը բխում է դրանց անդադրում ավյունից։ Գեղեցի
կի անթաքույց մի մոլուցք, որն անխուսափելիորեն գայ
թակղում է դիտորդին։ Ահա Բեռնինիի դպրոցի մի շարք 
աշխատանքներ, որոնք խորհրդանշում են Հռոմում սկիզբ 
առած մի գեղանկարչական շրջան՝ որպես արդյունքն 
այդ պատմական ժամանակաշրջանի, որը ծագելով Բել 

La Scuola del Bernini e il Barocco Romano. Una 
mostra di straordinario valore che oggi inauguria
mo a Jerevan, con cinquantacinque capolavori che 
ci giungono da Palazzo Chigi in Ariccia, suggestiva 
cittadina incastonata sulle dolci pendici che guar
dano la Città Eterna. Un evento vieppiù significa
tivo, che a motivo di ciò viene ospitato presso la 
Galleria Nazionale, scrigno della cultura armena. 
Una Galleria che per la ricchezza delle collezioni 
testimonia dell’attaccamento del popolo armeno 
alla cultura e alle arti. Una sublimazione del sapere 
che non si limita a raccontare dell’Armenia, ma che 
si apre al mondo per subirne la contaminazione fe
conda.

Le opere del Barocco Romano si vogliono un 
"dono" al più raffinato pubblico. Esse vanno ad af
fiancarsi fino al 18 febbraio 2019 a quelle di illustri 
Maestri italiani che appartengono alla collezione 
permanente della Galleria. Capolavori che ci rega
lano un’esperienza trascendentale, il piacere che 
scaturisce dalla loro mai sopita effervescenza. Una 
sfrontata ossessione per la bellezza che rapisce il 
visitatore. Opere della Scuola del Bernini che foto
grafano una stagione artistica inaugurata a Roma, 
frutto di quel periodo storico, che ha dapprima 
impregnato il Bel Paese per poi valicare le Alpi e 
irradiarsi dalle Colonne d’Ercole a San Pietrobur
go. Dunque una mostra che fa perno sull’Italia, ma 



Պաեզեում և ապա հատելով Ալպերը, իր ճառագայթները 
սփռեց Հերկուլեսյան սյուներից մինչև ՍանկտՊետեր  
բուրգ։ Այսպիսով, սա մի ցուցահանդես է, որի անկյունա
քարն Իտալիան է, որի շունչը, սակայն, տարածվում է 
ամբողջ եվրոպական աշխարհամասում, ինչի արդյուն
քում էլ լիարժեք իրավունքով ներառվել է Մշակութային 
ժառանգության եվրոպական տարվա շրջանակներում։

Ի հավելումն այս ամենի, ցուցահանդեսը հարգանքի տուրք 
է մատուցում Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 
100 և Երևանի հիմնադրման 2800ամյա հոբել յաննե
րին։ Սա ևս մեկ ներդրում է՝ հարստացնելու ու ամփոփե  
լու տարին, որն արդեն իսկ յուրահատուկ է Իտալիայի 
ու Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերութ
յուն ների տեսանկյունից՝ Իտալիայի Հանրապետության 
նախագահ Ն.Գ. Սերջիո Մատարելլայի և Արտաքին գոր
ծերի ու միջազգային համագործակցության նախարար, 
պրոֆ. Էնցո Մոավերո Միլանեզիի պատմական պետա  
կան այցից ամիսներ անց, և այսօր՝ Սենատի փոխնա
խագահ, սեն. Պաոլա Տավերնայի գլխավորած իտալա 
 կան խորհրդարանական պատվիրակության ներկայութ
յամբ։ Մենք այս միջացառումը, փաստացի, դիտարկում 
ենք ըստ կարևորության, որն Իտալիան տալիս է մշա
կույթը միջազգային հարթակներում ներկայացնելուն, 

dal respiro continentale, e che a motivo di ciò si 
inserisce a pieno titolo nell’Anno europeo del "Pa
trimonio Culturale".

La mostra rappresenta altresì un omaggio all’Ar
menia, nel centenario dalla Prima Repubblica, nel 
Giubileo di Jerevan che festeggia il 2800° anno 
dalla sua fondazione. Essa è al tempo stesso un ul
teriore tassello che impreziosisce quest’anno così 
speciale per le relazioni diplomatiche tra Italia e 
Armenia, a pochi mesi dalla storica Visita di Sta
to del Signor Presidente della Repubblica Italiana, 
S.E. Sergio Mattarella, e del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Prof. 
Enzo Moavero Milanesi, alla presenza oggi della 
delegazione parlamentare italiana guidata dalla 
Vice Presidente del Senato, Sen. Paola Taverna. Un 
evento pienamente coerente rispetto alla priorità 
che l’Italia annette alla cultura in ambito inter
nazionale e nel quadro della Presidenza di turno 
dell’OSCE.

Una mostra frutto della fattiva collaborazione tra 
il Ministro della Cultura di Armenia, On. Lilit Ma
kunts, il Direttore della Galleria Nazionale, Signor 

ինչպես, օրինակ, Իտալիայի՝ ԵԱՀԿում հերթական 
նախագահության համատեքստում։

Ցուցահանդեսը ՀՀ մշակույթի նախարար, տիկին 
Լիլիթ Մակունցի, Ազգային պատկերասրահի տնօ  
րեն, պարոն Արման Ծատուրյանի, նրանց աջա
կիցների և Երևանում Իտալիայի դեսպանության 
արդյունավետ համագործակցության արդյունքն 
է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրոպական 
միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան 
Պյոտր Սվիտալսկիին և Ռենկո ընկերությանը, 
որոնք հավատացել և աջակցել են այս նախա  
գծին։ Եվ վերջում գոհունակությունս եմ հայտնում 
«Glocal Project Consulting» ընկերությանը՝ միջո
ցառման կազմակերպման գործում ցուցաբերած 
արհեստավարժության ու արդյունավետության 
հա մար, ինչպես նաև ցուցահանդեսի համադրո
ղին՝ գիտական աջակցության համար։

Երևան, 5 դեկտեմբերի, 2018 թ.

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ 
Իտալիայի դեսպան

Arman Tsaturyan, i loro diretti collaboratori, l’Am
basciata d’Italia. Il mio grazie si estende al Capo 
Delegazione dell’Unione Europea, Ambasciatore 
Piotr Switalski, e alla società Renco che hanno cre
duto nel progetto, sostenendolo. Senza la profes
sionalità e l’efficienza della Glocal Project Consul
ting s.r.l e la consulenza scientifica del Curatore la 
mostra non avrebbe luogo.

Jerevan, 5 dicembre 2018 

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia



«Հռոմեական բարոկկո. Բեռնինիի դպրոցը» ցուցահան
դեսում ներկայացվել է 55 ցուցանմուշ՝ Արիչչա քաղա քի 
«Պալացցո Կիջի» թանգարանից, Հռոմեական ամրոցնե
րի սրտից՝ «Հռոմեական Բարոկկոյի թանգարանի» 
նստա վայրից։ Ցուցադրվել են Բեռնինիի և նրա գաղա
փարակիցների գործեր, բեռնինյան շքանշաններ և ար  
տեֆակտներ, Հռոմեական Բարոկկոյի նկարներ, այդ 
թվում՝ Մատիա Պրետի, Ջաչինտո Բրանդի, Կառլո Մա
րատ տա, Պիեռ Ֆրանչեսկո Մոլա, Սալվատորե Ռոզա, 
Պիետ րո դա Կորտոնա, Ջովանի Բատիստա Գաուլիի 
«Բաչիչիոմ», Ֆերդինանդ Վուտ, Անդրեա Պոցցո և XVII 
դարի այլ վարպետներ, որոնք ներկայացնում են հռո  
մեական գեղանկարչության շուրջ մեկդարյա զարգաց
ման պատկերը:

Ցուցահանդեսը բաժանված է թեմատիկ խմբերի. առա  
ջին բաժինը վերաբերում է Բեռնինիի բազմակողմա
նիությանը և նրա՝ հռոմեական փոքր քաղաքում ծնունդ 
առած գործերին: Երկրորդը պատկերում է բարոկկյան 
Հռոմում տարածված պատկերազարդման տարբեր ժան 
 րերը՝ սկսած գերդաստանի կարևոր անդամների մեծար  
ման նպատակով արված դիմանկարչությունից մինչև 
բնանկարներ, ֆեոդալական ընտանիքի ունեց ված  քի 
պատկերում, դեկորատիվ նկարչություն, որը վերջնական 
տեսքի էր բերվում մոդելների և էսքիզների միջոցով՝ 

La mostra ha presentato una selezione di 55 ope
re in gran parte provenienti dal Palazzo Chigi di 
Ariccia (Roma), nel cuore dei Castelli Romani, sede 
del "Museo del Barocco Romano". Le opere espo
ste, opere di Bernini e della sua cerchia, come al
cune medaglie e manufatti berniniani, ma anche 
dipinti del Barocco romano, tra Mattia Preti, Gia
cinto Brandi, Carlo Maratta, Pier Francesco Mola, 
Salvator Rosa, Pietro da Cortona, Giovan Battista 
Gaulli "Il Baciccio", Ferdinand Voet, Andrea Poz
zo e altri maestri del Seicento, offrono un quadro 
indicativo incentrato soprattutto sull’evoluzione 
della pittura romana per circa un secolo. La mostra 
articolata in gruppi tematici, con una prima sezio
ne che riguarda la poliedricità del Bernini e le sue 
opere nella cittadina romana, ed una seconda che 
illustra i vari generi pittorici presenti nella Roma 
barocca: dalla Pittura di ritratto tesa a celebrare i 
personaggi importanti delle casate, alla Pittura di 
paesaggio e veduta, spesso con l’illustrazione dei 
feudi di famiglia, alla Pittura decorativa, finalizza
ta attraverso modelli e bozzetti alla realizzazione 
di cicli decorativi in chiese e palazzi, alla Pittura 
per pale d’altare con modelli o bozzetti per pale in 

եկեղեցիներում և պալատներում դեկորատիվ շրջանակ
ներ պատրաստելու նպատակով, խորանների նկարա
զարդում՝ մոդելների կամ էսքիզների միջոցով՝ մասնա  
վոր եկեղեցիների և մատուռների խորաններում կիրա  
ռելու նպատակով, ինչպես նաև նկարների հավաքածու
ներ՝ պալատներում և վիլլաներում օգտագործելու նպա
տակով: Ցուցահանդեսը, դիդակտիկ վահանակների մի
ջոցով, առաջարկում է նաև իտալական ազնվականութ
յան ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկի՝ Կիջի ըն  
տանիքի դիմանկարը, ինչպես նաև «Պալացցո դ՛ Արիչ
չայի» պատկերը՝ որպես իտալական պատմական նստա  
վայրի հազվագյուտ մի օրինակ՝ կահավորված բնօրինա 
 կի նմանությամբ։

ԲԱՐՈԿԿՈ

Բարոկկո բնորոշումը տարածվում է գեղարվեստական 
և մշակութային այն իրադարձությունների վրա, որոնք 
տեղ են գտել Եվրոպայում և մասնավորապես դրա մի
ջազգային ճառագայթման կենտրոնում՝ Հռոմում, 17րդ 
դարի երկրորդ քառորդի և 18րդ դարի երրորդ քառորդի 
միջև ընկած ժամանակահատվածում: Բարոկկո արվես
տի նպատակն է կրթել, համոզել և հուզել տեխնիկայի և 
երևակայության գործիքների միջոցով՝ դիմելով մտքի 
այլա բանության և փոխաբերության հնարներին: Դիմա  
նկարչության բնագավառում՝ «հուշարձանների դիմա
նկար ները» պետք է հավերժացնեն ներկայացված կեր  
պարները՝ պարգևելով հիացմունք և միևնույն ժամա
նակ զարմանք, նախազգուշացում լինելով նրանց հա  
մար, ովքեր հիանում են դրանցով, մեծարելով մեկ սո
ցիալական դասի՝ ազնվականության հեղինակությունն 
ու բացարձակ ուժը։ Շքեղ և շլացուցիչ միջավայրեր՝ ար  
տացոլված առանց որևէ երկմտանքի. նյութի հարստութ  
յունը և դեկորատիվ մասնիկների ճաշակը կոչված են 
համագործակցելով արտահայտել այնպիսի հեղինա
կության և ուժի կարիքները, որոնք կարծես թե աստծո 
կամքով ընկել էին երկնքից։ Եթե ճարտարապետության 
մեջ Բեռնինիի «Սան Պիետրոյի հովանոցը» (1624–33) 
սահ մանվում էր որպես բարոկկոյի «մանիֆեստ», ապա 
կերպարվեստում ժամանակաշրջանի հաղթանակը 
առա ջին անգամ դրսևորվում է Պիետրո դա Կորտոնայի 
Պալացցո Բարբերինիի որմնանկարով (1632–39թթ.), իսկ 
գագաթնակետը համարվում է Հիսուսի եկեղեցում Բաչի
չիոյի հեղինակած «Հիսուսի անվան հաղթանակը» որմ  
նա նկարը (1676 թ.): Հռոմից մի քանի կիլոմետր հեռա  վո  
րության վրա գտնվող Արիչչա քաղաքը բարոկկոյի 

chiese e cappelle private, alla Pittura da quadreria 
per le collezioni private in palazzi e ville. La mo
stra, attraverso pannelli didattici offre anche un 
quadro sulla famiglia Chigi, una delle più illustri 
casate dell’aristocrazia italiana, e sul palazzo di 
Ariccia, come raro esempio di dimora storica ita
liana, arredata secondo la disposizione originaria.

IL BAROCCO

La definizione di Barocco è estesa alle manifesta
zioni artistiche e culturali che interessarono l’Euro
pa e in particolare Roma – suo centro di irradiazio
ne internazionale  tra il secondo quarto del ‘600 
e il terzo quarto del ‘700. Il fine dell’arte barocca 
è quello di educare, convincere e commuovere at
traverso gli strumenti della tecnica e dell’immagi
nazione, facendo ricorso all’allegoria e alla meta
fora celebrativa. Nel campo della ritrattistica i "ri
tratti monumento" devono eternare i personaggi 
in posa, destando ammirazione e nel contempo 
soggezione, essere un monito per chi li ammira, 
nell’esaltazione del prestigio e del potere assoluto 
di una sola classe sociale: l’aristocrazia. Ambien
tazioni opulente e fastose, ostentate senza alcu
na remora morale, la ricchezza della materia e il 
gusto per il particolare decorativo, furono chiama
te a collaborare al fine di esprime le esigenze di 
prestigio e un potere che doveva sembrare caduto 
dal cielo, per volontà divina. Se in architettura il 
berniniano Baldacchino di San Pietro (1624–33) è 
stato definito il "manifesto" del Barocco, in pittu
ra il trionfalismo del tempo trova una prima gran
de manifestazione nella volta di Palazzo Barberi
ni di Pietro da Cortona (1632–39), il suo culmine 
nel Trionfo del Nome di Gesù dipinto dal Baciccio 
sulla volta della chiesa del Gesù (1676). Ariccia, a 
pochi chilometri da Roma, offre un esempio uni
co al mondo di applicazione in un piccolo centro 
dei principi del Barocco sull’Unità delle Arti visive 



սկզբունքներով ստեղծված վիզուալ արվեստների (քա
ղաքաշինություն, նկարչություն, քանդակագործություն, 
ճարտարապետություն, դեկորատիվ արվեստներ) բացա
ռիկ մի կենտրոն է, որտեղ իշխում է Ջովաննի Լորենցո 
Բեռնինին։ Նա 1661–1670 թվականներին նախագծել և ղե
կավարել է Կորտե հրապարակի, Աստվածամոր եկեղե
ցու, Հռոմեական և Նապոլետանական դարպասների շի 
նարարությունը, ինչպես նաև՝ Գալորոյի սրբավայրի վե
րականգնումը և մոտակա Գանդոլֆո ամրոց տանող նոր 
ճանապարհի շինարարությունը, որն ի դեպ, այդ ժամա
նակից ի վեր Պապերի ամառային նստավայրն է հան
դիսանում։

ԱՐԻՉՉԱ ԵՎ ՊԱԼԱՑՑՈ ԿԻՋԻ

Արիչչան՝ հնագույն լատինական, հետագայում հռչակա
վոր հռոմեական քաղաք է, որը Օգոստոս կայսեր մայ  
րական ընտանիքի ծննդավայրն է։ Հռոմի պապ Ալեք
սանդր VIIի (1655–1667) հանձնարարությամբ՝ Ջովանի 
Լորենցո Բեռնինին արմատապես վերափոխեց քա
ղաքն այն բանից հետո, երբ կայսեր Կիջի ընտանիքը 
1661 թ. ձեռք բերեց Սավելի ֆեոդալական կալվածքը՝ 
պապական ամառային նստավայր Գանդոլֆո ամրոցին 
մոտ գտնվելու համար: Բեռնինին՝ Կարլո Ֆոնտանայի, 
Մատիա դե Ռոսիի, Լուիջի Բեռնինիի և Ջովանի Բա
տիստա Կոնտինիի հետ համագործակցելով, հոգ տա 
րավ գյուղերի քաղաքաշինության մասին՝ ճանա պարհ
ների և ենթակառուցվածքների ցանցի վերանայման մի  
ջոցով նախագծելով Կորտե հրապարակը, Աստվածա
մոր համալիրը, Պալացցո Կիջին, Սան Նիկոլա եկե ղե 
ցու հիմնադրումը, Գալորոյի սրբավայրի վերականգ նու  
մը, Պորտա Ռոմանայի և Պորտա Նապոլետանայի կա ռու   
ցումը, ինչպես նաև Կիջիի «Ստալոնի» կոչվող ձիարշա
վարանները: Այնուհետև շատ նկարիչներ և արվեստի 
գործիչներ ակտիվորեն մասնակցեցին եկեղեցիների 
և Կիջիի առանձնատան նկարազարդմանը: Այսպիսով՝ 
Արիչչան վերածվում է Բեռնինիի «բելկոմպոստո» խոր հըր  
դանշի, այսինքն՝ վայր, որտեղ միաձուլվում են բո  
լոր արվեստները՝ քաղաքաշինություն, ճարտարապե
տութ յուն, քանդակագործություն, նկարչություն և դեկո  
րատիվ արվեստներ՝ կազմելով պատմականգեղարվես
տական միատարր և համահունչ մի համալիր: Պալացցո 
Կիջին Արիչչայի քաղաքապետարանին է հանձնել ար
քայազն Ագոստինո Կիջի Ալբանիա դելլա Ռովերին՝ 
1988 թ. դեկտեմբերի 29ին։ Սա հնագույն պատմական 
առանձ նատան մի եզակի նմուշ է, որի կահավորանքն 

(urbanistica, pittura, scultura, architettura, arti de
corative), sotto la regia di Giovan Lorenzo Bernini, 
che tra il 1661 e il 1670 circa, progettò e diresse 
la realizzazione della Piazza di Corte, della Chiesa 
dell’Assunta, di Porta Romana e di Porta Napole
tana, il restauro del Santuario di Galloro e la crea
zione di una nuova viabilità di collegamento con la 
vicina Castel Gandolfo, da allora sede delle villeg
giature dei papi.

ARICCIA E PALAZZO CHIGI

Ariccia, antichissima città latina e poi illustre mu
nicipio romano, che diede i natali alla famiglia ma
terna dell’imperatore Augusto, fu radicalmente ri
strutturata da Giovan Lorenzo Bernini per incarico 
di papa Alessandro VII (16551667), dopo che la 
propria famiglia, i Chigi, acquistarono il feudo dai 
Savelli nel 1661 per la vicinanza a Castel Gandol
fo, sede delle villeggiature papali. Bernini, con la 
collaborazione di Carlo Fontana, Mattia de Rossi, 
Luigi Bernini e Giovan Battista Contini, si occupò 
della sistemazione urbanistica del borgo, trami
te una revisione della viabilità e della rete infra
strutturale, progettando la Piazza di Corte con il 
complesso dell’Assunta e di Palazzo Chigi, la siste
mazione della chiesa di San Nicola, il restauro del 
Santuario di Galloro, la costruzione di Porta Roma
na e di Porta Napoletana, delle scuderie Chigi det
te "Stalloni". Molti artisti ed artigiani furono poi 
attivi nella decorazione delle chiese e della dimo
ra chigiana. Ariccia assurge così ad emblema del 
"belcomposto" berniniano, cioè una fusione di tut
te le arti, ove l’urbanistica, l’architettura, la scultu
ra, la pittura e le arti decorative trovano spazio in 
un unico complesso storicoartistico, omogeneo e 
coevo. Il Palazzo Chigi, ceduto al Comune di Aric
cia dal principe Agostino Chigi Albani della Rovere 
il 29 dicembre 1988, costituisce un esempio unico 
di antica dimora storica rimasta inalterata nel suo 
arredamento, con una particolare rilevanza per 
l’importanza della casata e lo stato di conservazio
ne del complesso. Le raccolte si sono andate valo

անփոփոխ է մնացել, և որը առանձնահատուկ նշանա  
կություն է տալիս ընտանիքի կարևորությանը և համա
լիրի վիճակի պահպանմանը: Վերջին տասնամյակում 
հավաքածուները կատարելագործվել և զգալիորեն ընդ
լայնվել են ոչ միայն եղած կահավորանքի վերականգ  
նման ու վերակառուցման և նաև այնպիսի բազմաթիվ 
նվիրատվությունների շնորհիվ, ինչպիսին չի տեսել Իտա
լիայի և ոչ մի թանգարան: Ալեքսանդր VIIի (1655–1667 թթ.) 
հանձնարարությամբ Բեռնինիի մշակած «Պիացցա դի 
Կորտե» ճակատով պալատը Հռոմեական բարոկկոյի 
ամենագեղեցիկ և տարբերվող ճարտարապետական 
համալիրներից մեկն է: Հռոմի Կոլոնայի հրապարակի 
Պալացցո Կիջին նախկինում այդ ընտանիքի հիմնա  
կան նստավայրն էր, իսկ 1917 թ. պետությանը վաճառվե
լուց հետո ծառայում է որպես Նախարարների խորհրդի 
ներկայացուցիչների պաշտոնական նստավայր։ Այն նաև 
զբոսաշրջության, ցուցահանդեսների, համերգների, հա  
մաժողովների և տարբեր տեսակի մշակութային միջո
ցառումների կենտրոն է։ Այնտեղ է նաև բարոկկո արվես
տի պատմության մեջ մասնագիտացած գրադարանը, 
որը հյուրընկալում է հեղինակավոր միջազգային գիտա
ժողովներ՝ իտալական բարոկկոյի չհրապարակված 
նկար ների ցուցադրություններով, որոնք նույն վայրում 
երկու ամիս շարունակ ներկայացվում են հանրությանը։ 

rizzando e incrementando in maniera cospicua nel 
corso dell’ultimo decennio, sia con il restauro e re
cupero degli arredi presenti, che con molte dona
zioni, come nessun altro museo in Italia. Il Palazzo 
con la frontistante "piazza di Corte", ideata dal Ber
nini su commissione di papa Alessandro VII (1655
1667), costituisce uno dei più eccezionali ed uni
tari complessi architettonici del Barocco Romano. 
Ha rappresentato la principale residenza chigiana 
dopo la vendita allo Stato nel 1917 del Palazzo Chi
gi di piazza Colonna a Roma, oggi sede della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri. Fruibile tramite 
visite guidate, è sede di mostre, concerti, convegni 
ed eventi culturali di varia natura. Fornito anche di 
una biblioteca specializzata in storia dell’arte ba
rocca, accoglie ogni due mesi conferenze di auto
revoli studiosi internazionali con la presentazione 
di Dipinti inediti del Barocco italiano, che riman
gono in mostra per due mesi. Il Palazzo Chigi offre 
al pubblico una panoramica sulla collezione Chigi, 
con dipinti, affreschi, sculture e arredi soprattutto 
del ‘600, molti riferibili al Bernini e alla sua cerchia, 
con dipinti del Mola, Cavalier d’Arpino, Mario de’ 
Fiori, Maratta, Baciccio, Salvator Rosa, sculture di 



Պալացցո Կիջին հանրությանն է ներկայացնում Կիջի ըն  
տանիքի հավաքածուն՝ 17րդ դարի նկարներ, որմնա
նկարներ, քանդակներ և կահավորանք, որոնցից շատե
րը Բեռնինիի և նրա գաղափարակիցների գործերն են՝ 
Մոլայի, Կավալիեր Դ՛ Արպինոյի, Մարիո Դե Ֆիորիի, Մա
րատայի, Բաչիչոյի, Սալվատոր Ռոզայի նկարները, Մել
քիորե Կաֆֆայի, Ջուզեպե Մացուոլիի քանդակները, 
Բեռնինիի նախագծած առատության եղջյուրներով 
պատ րաստված պատի երկու յուրահատուկ սեղանները, 
ինչպես նաև Բեռնինիի աշակերտներից, օրինակ՝ Կար
լո Ֆոնտանայի հեղինակած կահույքը։ Պալացցո Կիջին 
հանրության առջև իր դռներն է բացել 2000 թ.՝ Մեծ հո
բել յանի կապակցությամբ, Իտալիայի պետության ֆի
նան սավորմամբ իրականացված վերականգնողական 
աշխատանքներն ավարտին հասցնելուն պես: Իսկ 2008 թ. 
բացվել է Բարոկկոյի թանգարանը, որտեղ մեկտեղված 
են բացառապես վերջին տարիների հեղինակավոր 
նվիրատվությունները, որոնք է՛լ ավելի են հարստացրել 
եղած հավաքածուները՝ զբոսաշրջային և մշակութային 
նոր իմաստ հաղորդելով դրանց: Բարոկկոյի թանգարա
նում ցուցադրված 200ից ավելի նկարները, որոնք գու  
մարվել են Կիջիիում տեղ գտած գործերին, հաստատում 
են Պալացցո Կիջիի միջազգայնորեն ճանաչված առա
ջա դիմական դերը, որպես գիտական հղում 17րդ և 
18րդ դարի հռոմեական արվեստին՝ իր հավաքածուի 
առանձնահատկության, համասեռության և համա կարգ  
ված բնույթի շնորհիվ: Այս իմաստով, Արիչչայի Բարոկկո 
թանգարանի հավաքածուն հռոմեական գեղարվեստա
կան մշակույթի իրական արտացոլումն է, կարելի է ասել՝ 
«Հռոմեական բարոկկոյի հայելին», որն ունի իրական 
արժեք՝ իր արվեստի գործերով հանդերձ և ինքնին մար
տահրավեր է մայրաքաղաքի կարևոր գործարանների և 
հուշարձանների, ինչպես նաև՝ նրա շրջակայքի համար: 

ՖՐԱՆՉԵՍԿՈ ՊԵՏՐՈՒՉԻ 
համադրող

Melchiorre Caffà, Giuseppe Mazzuoli ed altri arti
sti berniniani, arredi disegnati dal Bernini stesso, 
come i due straordinari tavoli da muro con cor
nucopie, o da allievi come Carlo Fontana. E’ stato 
aperto al pubblico nel 2000, a completamento dei 
lavori di restauro finanziati dallo Stato Italiano in 
occasione del Grande Giubileo. Nel 2008 è stato 
invece inaugurato il Museo del Barocco, formato 
esclusivamente da prestigiose donazioni confluite 
nella dimora negli ultimi anni, che hanno ulterior
mente arricchito le collezioni con una nuova offer
ta turistica e culturale. Oltre 200 dipinti esposti nel 
Museo del Barocco, che si aggiungono alle opere 
Chigi, confermano la funzione guida di Palazzo 
Chigi a livello internazionale come riferimento 
scientifico per l’arte del ‘600 e ‘700 romano, per 
la particolare coerenza, omogeneità e sistematici
tà di presenze artistiche della sua collezione. In tal 
senso la raccolta del ‘Museo del Barocco’ di Ariccia 
è un vero e proprio riflesso della cultura figurati
va romana, quasi uno "specchio di Roma Barocca", 
con un valore intrinseco  le opere d’arte in sé  ed 
uno riverberato, in quanto richiamo a fabbriche e 
monumenti importanti della capitale e del suo cir
condario.

FRANCESCO PETRUCCI 
curatore

ՋՈՎԱՆՆԻ ԼՈՐԵՆՑՈ ԲԵՌՆԻՆԻ (ձևավորում) 
Քրիստոսի արյունը 

Արիչչա, Պալացցո Կիջի, Ֆաջոլո հավաքածու

GIOVAN LORENZO BERNINI (invenzione) 
Sanguis Christi 

Ariccia, Palazzo Chigi, collezione Fagiolo





La mostra è stata realizzata sotto il patrocinio 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo della Repubblica Italiana, della 
promozione culturale "Vivere ALL'Italiana" del 
Ministero degli Affari Esteri e della Coopera
zione Internazionale della Repubblica Italiana 
e dell'Ambasciata d'Italia in Armenia.

Ցուցահանդեսն իրականացվել է Իտալիայի Հան
րա պետության Մշակութային ժառանգության ու 
գործունեության և տուրիզմի նախարարության, 
Արտա քին գործերի և միջ ազ գային համագոր ծակ
ցության նախարարութ յան "Vivere ALL’italiana" 
նախագծի, Հայաս տանում Իտալիայի դեսպա
նութ յան հովանու ներքո:



«Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Իտա   
լիայի դեսպան պարոն Վինչենցո Դել Մոնակոյին՝ նման
օրի նակ նախաձեռնության միջոցով մեր երկու պե տութ  
 յունների և ժողովուրդների մշակութային երկխո սությա
նը նպաստելու համար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ այս 
ցուցահանդեսը մեզանում եզակի մշակութային իրադար
ձություն չէ. սրանով դեսպանատունը շարունակում է 
իտա լական մշակույթը զանազան ձևաչափերում Հայաս
տանի հանրությանը ներկայացնելու տարիներ ի վեր չդա  
դարող ավանդույթը: Ուստի, ի դեմս Ձեզ, ողջունում եմ 
նաև Հայաստանում Իտալիայի դեսպանի պաշտոնում 
Ձեր նախորդների երախտագործ ջանքը:

Աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններ ներկայաց
նող հայ և իտալացի ժողովուրդների պետական հարա
բերությունների, բարեկամության ու մշակութային փոխ
ազդեցությունների պատմությունը հարուստ է ու դարերի 
խորքը գնացող, և ուրեմն, միանգամայն օրինաչափ է, 
որ արդի մշակութային արեալում, այսօրինակ ու համա
նման փոխադարձ շփումներից զատ, մեր երկու երկր  
ներն աշխուժորեն համագործակցում են նաև մշակու
թային ժառանգության պահպանման ու վերականգնման 
ասպարեզում:

"Esprimo la mia profonda gratitudine all'Amba
sciatore d’Italia, Sig. Vincenzo Del Monaco, nel 
promuovere il dialogo culturale tra i nostri paesi e i 
nostri popoli attraverso un'iniziativa di così ampia 
portata. Vorrei ricordare che questa mostra non 
rappresenta un evento isolato in Armenia. Con un 
tale evento l'Ambasciata dà seguito alla prestigio
sa tradizione di presentare al popolo armeno la 
cultura italiana. Pertanto, tramite Lei, Signor Am
basciatore, saluto con piacere anche le positive ini
ziative dei suoi predecessori.

Nelle relazioni statali tra popolo armeno e italiano 
 che rappresentano le più antiche civiltà del mon
do  la storia dell'amicizia e delle interazioni cultu
rali sono assai ricche e affondano nella profondità 
dei secoli. Così, è abbastanza naturale, che nel mo
derno galateo culturale, oltre a contatti reciproci 
di questo genere, i nostri due Paesi collaborino at
tivamente anche nel campo della conservazione e 
del restauro del patrimonio culturale.

Il medesimo sistema di valori si nutre della stes
sa radice spirituale, dalla Cilicia armena a Venezia, 



Նույն հոգևոր արմատից սնուցվող արժեհամակարգա
յին ընդհանրություններով տոգորված, Կիլիկյան Հայաս  
տանից մինչև Վենետիկ, Սուրբ Ղազար կղզի, աշխարհիկ 
ու հոգևոր դասի բազմաթիվ նվիրական անուններ լայն 
իմաստով մշակութապես վեհացրել են հայիտալական 
հարաբերություններն այնքան հիմնավոր ու անտարա
կուսելի, որ այսօր այստեղ հավաքվածներիս թիկունքը 
զգալիորեն պինդ է և հուսալի: Եվ հենց այս զգացումով 
է, որ դարձյալ շնորհավորում ու շնորհակալություն եմ 
հայտնում ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին` վենե
տիկ յան դպրոցի հանճարների կենսուրախությամբ ու 
գեղանկարչության հուզականությամբ լի անկրկնելի աշ  
խատանքները մեր հանրությանը ներկայացնելու հա
մար»:

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

all'Isola di San Lazzaro, fino a molti amati nomi di 
personaggi laici e religiosi, nel senso più ampio del 
termine, e hanno esaltato a tal punto le relazioni 
armenoitaliane rendendole così ben radicate e 
certe, da aver reso più forti le spalle di tutti coloro 
che sono qui convenuti. Ed è con questa sensazio
ne che ancora una volta ringrazio e mi congratulo 
con gli organizzatori della mostra per aver intro
dotto al nostro pubblico le opere uniche dei geni 
della scuola veneziana che riecheggiano emozioni 
artistiche".

NIKOL PASHINYAN 
Primo Ministro della Repubblica di Armenia

«Գույնի ձևը. Տինտորետտոյից մինչև Կանալետտո» ցու
ցա հանդեսը միասնական ցուցահանդեսային երթուղու 
շրջանակներում դիտորդին ներկայացնում է Հյուսիսա  
յին Իտալիայում Վերածննդի դարաշրջանի երկրորդ կե
սից մինչև 18րդ դարի գրեթե վերջը զարգացում ապ
րած դպրոցների ընդհանուր տեսլականը: Միկրոկոսմիկ 
«Գրանդ Տուրի» նմանությամբ ցուցահանդեսը ներկա
յացնում է մի շարք հատկապես ներկայացուցչական 
գլուխ գործոցներ Իտալիայի հյուսիսի գլխավոր դպրոց
ներից. Բոլոնիա (Գվերչինո, Ջուզեպպե Մարիա Կրեսպի), 
Ջենովա (Ջովաննի Բատիստա Պաջջի, Բերնարդո 
Ստրոցցի, Ջոակինո Ասսերետո, Ջովաննի Ֆրանչեսկո 
Կաս տիլիոնե), Լոմբարդիա (Պիեռ Ֆրանչեսկո Մացցու
կելլի՝ հայտնի «Մորացցոնե» կեղծանվամբ, Պիեռ Ֆրան
չեսկո Չիտտադինի՝ հայտնի «Միլանցեզե» մականվամբ) 
Վենետիկ (Բոնիֆաչո դե Պիտատի, Յակոբո և Դոմե նիկո 
Տինտորետտո, Կառլո Կալիարի, Յակոբո Բասսանո, 
Ֆրանչեսկո Մաֆֆեի, Նիկոլա Գրասսի, Ֆրանչեսկո Ֆոն
տեբասսո, Անտոնիո Կանալետտո), Մանտովա (Ջուզեպ
պե Բացցանի): Ցուցահանդեսային նախագծի օրա  
կարգն ու դիալեկտիկան հարստացնելու նպատակով 
առկա են նաև մի շարք այլ աշխատանքներ, որոնք պատ
կանում են այլ երկրներից կամ իտալական այլ մարզերից 
սերող այնպիսի վարպետների վրձնին, ինչպիսին են՝ 
Պիտեր Պաուլ Ռուբենսը (Ֆլանդրիա), Ջովաննի Լորեն ցո 
Բերնինին, Պիետրո դա Կորտոնան և Պոմպեո Բատոնին 
(Հռոմ) ու Ֆրանչեսկո Սոլիմենան (Նեապոլ)։

ԴՈՄԻՆԻԿ ԼՈՐԱ 
համադրող

La mostra “La forma del colore, da Tintoretto a 
Canaletto” offre allo spettatore una visione uni
taria  all’interno di un unico percorso espositivo 
 delle scuole che si svilupparono nell’Italia setten
trionale a partire dalla seconda metà del Rinasci
mento fin quasi al termine del XVIII secolo. Come 
un microcosmico Grand Tour, la mostra presenta 
un numero di capolavori particolarmente rappre
sentativi delle maggiori scuole del nord Italia in
cluse: Bologna (Guercino, Giuseppe Maria Crespi), 
Genova (Giovanni Battista Paggi, Bernardo Strozzi, 
Gioacchino Assereto,  Giovanni Francesco  Casti
glione), la Lombardia (Pier Francesco Mazzucchelli 
detto il  Morazzone,  Pier Francesco Cittadini det
to il Milanese) il Veneto (Bonifacio De Pitati, Jaco
po e Domenico  Tintoretto, Carlo Caliari, Jacopo 
Bassano, Francesco Maffei, Nicola Grassi,  Fran
cesco  Fontebasso,  Antonio  Canaletto), Mantova 
(Giuseppe Bazzani). Ad arricchire la narrativa e la 
dialettica del progetto espositivo vi sono inoltre 
alcune opere realizzate da grandi maestri stranieri 
o provenienti da altre regioni italiane come Pieter 
Paul Rubens (Fiandre), Giovan Lorenzo Bernini, 
Pietro da Cortona e Pompeo Batoni (Roma) e Fran
cesco Solimena (Napoli).

DOMINIQUE LORA 
curatrice



Ցուցահանդեսում ներկայացված էին Իտալիայի Տրի եստ 
քաղաքի Հնագույն արվեստի ազգային պատկերասրահի 
հիսունհինգ աշխատանք՝ սրբազան գեղանկարչության 
երեքհարյուրամյա ճանապարհորդությունը, որը սկսվում 
էր Վերածննդից ու հասնում մինչև Ռոկոկո: «Գույնի ձևը. 
Տինտորետտոյից մինչև Կանալետտո» ցուցահանդեսը 
պետք է թողներ իր սեփական հետքը։ Եվ պատահական 
չէ, որ այն տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետի բարձր հովանու ներքո:

Ցուցահանդեսն առավել բծախնդիր հանրությանը ներ
կայացնում էր բոլոր այն դպրոցների ազիմուտային տե
սա րանը, որոնք Վերածննդի դարաշրջանի երկրորդ 
կե սից ծաղկում են ապրել ու հակառեֆորմացիայից հե  
տո համախմբվել են Հյուսիսային Իտալիայում: Սա մի մեծ 
շրջագայություն էր, որը միավորեց Տրիեստն ու Վենե տի  
կը, Միլանը, Ջենովան և Բոլոնիան՝ տարածվելով մինչև 
Նեապոլ և հետո դեպի Ջովան Լորենցո Բեռնինիի Հռոմ 
ու Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի Ֆլանդրիա:

Եվրոպական տեսանկյունից՝ այն ուղղված էր մեծարելու 
նշանավոր վարպետներին: Միևնույն ժամանակ, ցուցա  
հանդեսը հարգանքի տուրք էր հայ ժողովրդին՝ Իտա
լիայի համայնքների (որտեղ նրանք հիմնավորվել և լիո  
վին ինտեգրվել են) սոցիալական և տնտեսական զար  
գացման գործում հայերի ունեցած ներդրման համար: 
Ստեղծագործությունների և, հետևաբար, գեղանկարչա
կան դպրոցների ընտրությունը պատահական չէր ու 
իրե նից կատարյալ Արիադնեի կծիկ էր ներկայացնում, 
որը հանգուցում է այդ քաղաքներից յուրաքանչյուրում 

Cinquantacinque opere in provenienza dalla Gal
leria nazionale d’arte antica della città di Trieste, 
tre Secoli di pittura sacra per un percorso straor
dinario che si snoda dal Rinascimento al Rococò. 
“La forma del colore, da Tintoretto a Canaletto” è 
una mostra destinata a lasciare il segno. E non a 
caso essa si svolge sotto l’Alto Patronato del Primo 
Ministro della Repubblica d’Armenia.

La mostra offre al più attento pubblico una visione 
a tutti azimut delle Scuole che fiorirono nel Nord 
Italia a partire dalla seconda metà del Rinascimen
to e che si consolidarono sulla scia della Controri
forma. Un Gran Tour dell’arte che collega Trieste e 
Venezia, Milano e Genova, Bologna, allungandosi 
fino alla Roma di Giovan Lorenzo Bernini, e alle 
Fiandre di Pieter Paul Rubens.

Dal respiro europeo, essa celebra grandi Maestri. 
La mostra si vuole al tempo stesso un omaggio agli 
armeni, per il loro contributo alla fioritura socia
le ed economica delle comunità in Italia dove essi 
si sono stabiliti, perfettamente integrandovisi. La 
selezione delle opere, e dunque delle Scuole pitto
riche, non è affatto casuale e rappresenta un filo 
d’Arianna ideale che lega la presenza armena in 
ciascuna di quelle città. Trieste, con la figura dello 
scienziato Giacomo Luigi Ciamician; Milano, dove 
vivido è il ricordo del genio operistico di Tigran 
Tchoukhajian; Genova e l’impronta del clero ar

հայկական ներկայությունը: Տրիեստը՝ հանձին գիտնա
կան Ջակոմո (Հակոբ) Լուիջի Չամիչյանի, Միլանը, որ 
տեղ մշտապես վառ է Տիգրան Չուխաջյանի օպերա յին 
հանճարի հիշատակը, Ջենովան և հայ հոգևորակա
նության հետքը, Նեապոլը և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, 
Հռոմը՝ Մարկոս Ավրելիոսի սյունով, որտեղից սկիզբ է 
առնում մեր հեռավոր անցյալից մեզ միավորող ճանա
պարհորդության պատմությունը, Վենետիկը, որտեղ Մխի  
թար Սեբաստացին հոգևորության անչափ վեհ էջեր է 
հեղինակել:

Վենետիկը երբեք չավարտվող առասպելի կատարյալ 
մայ րաքաղաք է: Այն մի վայր է, որտեղ արվեստը, կար
ծես, ճանապարհ է բացում անսահմանության համար, 
և որտեղ բավականաչափ քաղաքակրթություն կա՝ այն  
տեղ հաստատվելու և վայելելու համար:

Ցուցադրված աշխատանքներից շատերը համակված 
էին հոգևորով՝ փոխանակման և գիտական երկխոսութ
յան ևս մեկ հնարավորություն ընձեռելով Հայաստանի ազ  
գային պատկերասրահի հետ, որի արժեքավոր մշտական 
հավաքածուում նաև նշանավոր իտալացիներ են ներկա  
յացված. Գվերչինոյից՝ Տինտորետտո, Պիետրո դա Կոր  
տո նայից՝ Բերնարդո Ստրոցցի և Կանալետտո: Լույսի 
պատ կերագրություն, Գեղեցիկի պաշտամունք, գեղա
նկար չության կախարդանքի միջոցով ուրախության օրհ
ներգ:

Այս կարևոր մշակութային նախագիծը, որն այս օր իրա
կանացնում ենք իտալական խորհրդարանականների 
պատվիրակության հետ, բուռն թիմային աշխատանքի 
արդյունք է: Առանց Հայաստանի իշխանությունների և 
Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուր յա  
նի ու նրա հրաշալի անձնակազմի անթերի համագոր
ծակցության՝ այս ամենը տեղի չէր ունենա: Նրանց բոլո  
րին հայտնում եմ իմ շնորհակալական խոսքը: Շնորհա
կալ եմ նաև ՖրիուլիՎենեցիա Ջուլիա թանգարանային 
համալիրի տնօրեն Լուկա Կաբուրլոտտոյին և Տրիես  
տում գտնվող Հնագույն արվեստի ազգային պատկերա
սրահի տնօրեն Ռոսելլա Ֆաբիանիին: Իմ խորին երախ
տագիտությունն եմ հայտնում «Glocal Project Consulting» 
ընկերությանը՝ առանձնահատուկ արհեստավարժութ յան 
և «Ceramisia Int.» ընկերությանը՝ անգնահատելի աջակ  
ցության համար:

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ 
Իտալիայի դեսպան

meno; Roma, con la colonna di Marco Aurelio da 
cui prende avvio la narrazione di un cammino che 
ci unisce sin dal nostro passato remoto; Venezia, 
dove padre Mechitar ha inciso pagine altissime di 
spiritualità. Quella Venezia capitale ideale di una 
favola che non ha mai fine, luogo nel quale l’arte 
sembra cedere il passo all’infinito e dove "il y a as
sez de civilisation pour que l’existence y trouve ses 
délicatesses".

Di spiritualità sono intrise molte delle opere che 
da oggi vengono qui esposte, propiziando un’ulte
riore occasione di scambio e di dialogo scientifico 
con la Galleria Nazionale armena, la cui pregevole 
collezione permanente già ospita illustri Italiani, 
dal Guercino a Tintoretto, da Pietro da Cortona a 
Bernardo Strozzi, sino a Canaletto. L’iconografia 
della luce, il culto del Bello, un inno alla gioia at
traverso la magia della pittura.

Questo importante progetto culturale è frutto di 
un intenso gioco di squadra. Senza l’impeccabile 
collaborazione delle Autorità armene, del Diret
tore della Galleria Nazionale, Arman Tsaturyan, e 
del suo eccellente staff, essa non avrebbe luogo. 
A Loro rivolgo espressioni grate, che estendo al Di
rettore del Polo museale del FriuliVenezia Giulia, 
Luca Caburlotto, e alla Direttrice della Galleria na
zionale di arte antica di Trieste, Rossella Fabiani. Il 
mio più convinto apprezzamento alla società Glo
cal Project Consulting s.r.l per la professionalità 
fuori del comune e un ringraziamento alla società 
Ceramisia Int. Ltd. per il prezioso sostegno.

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia







Միքելանջելոյի նախագծած Ֆլորենցիայի Լորենցյան 
գրա դարանից բերված 13րդ և 14րդ դարերի արժեքավոր 
հայկական ձեռագիր երեք մատյաններն այսօրվանից 
մինչև 2020 թ. սկիզբը կհարստացնեն Երևանի Մատե  
նա դարանի թանգարանի մշտական բացառիկ հավա քա 
ծուն: Առանձնահատուկ նշանակության մի ցուցադրութ
յուն, որն անցկացվում  է Իտա լիայի Հանրապետության 
նա խագահ Ն.Գ. Սերջո Մատա րել լայի և Հայաստանի 
Հան րապետության նախագահ Ն.Գ. Արմեն Սարգսյանի 
բարձր հովանու ներքո:

Ձեռագրեր, որոնք պատմում են երկու երկրների միջև 
խորը կապերի և Տոսկանայում ու Ապենինյան թերա
կղզում գտնվող հայկական համայնքների կարևոր դերի 
մասին: Համբերատար ձեռքերով գրված և նկարազարդ
ված էջերը̀  խոսելով հոգևորի մասին, մեզ մեր իրա կա
նությունից տեղափոխեցին մի այլ աշխարհ, որը երբեք 
չի ավարտվում:

Մատենադարանն այս երեք մատյանների ցուցադրութ
յան համար լավագույն վայրն է։ Հայկական մշակույթի 
զարդատուփ, որտեղ պահվում են այս բացառիկ ժո  
ղո վր դի ինքնության` «քերականության ու շարահյու  
սութ յան» բաղադրիչները: Եվ ոչ միայն. Մատենադարանը 

Tre preziosi manoscritti armeni del XIII e XIV Se
colo provenienti dalla Biblioteca michelangiolesca 
"Laurenziana" di Firenze da oggi sino agli inizi del 
2020 andranno ad arricchire la straordinaria col
lezione permanente del Museo Matenadaran di 
Jerevan. Una mostra di particolare rilievo, che a 
motivo di ciò ha luogo sotto l’Alto Patronato con
giunto del Presidente della Repubblica Italiana, 
S.E. Sergio Mattarella, e del Presidente della Re
pubblica di Armenia, S.E. Armen Sarkissian.

Manoscritti che narrano dei legami profondi tra i 
due Paesi e del ruolo fecondo delle comunità ar
mene in Toscana e nella Penisola. Pagine scritte e 
dipinte da mani certosine che parlando del Sacro 
ci traghettano dalla nostra realtà ad un mondo 
che non ha mai fine.

Il Museo Matenadaran rappresenta il luogo ideale 
per l’esposizione dei tre volumi. Scrigno della cul
tura armena, in esso sono custoditi gli ingredienti 
della "grammatica e della sintassi" identitaria di 
questo straordinario popolo. E non solo. Il Mate
nadaran rappresenta l’omaggio alla figura geniale 



հար գանքի տուրք է Մեսրոպ Մաշտոցի հանճարեղ կեր
պա րին, որը հայկական այբուբենը բնութագրող «36 
զին  վորից բաղկացած տառերի զորագունդը» ստեղծե _ 
լիս, այնպիսի հերթականությամբ էր դասավո րել, որ առա
ջին տառը լինի «Ա»ն՝ Աստված բառի սկզբնատառը, իսկ 
վերջինը լինի «Ք»̀  Քրիստոս: Այսպիսով, Հայր և Որդի. 
քրիս տոնեությունը՝ այս ժողովրդի անքակտելի հաբի
տուսն է և երեք ձեռագրերի Բանը։

Ձեռագրերի արտառոց գեղեցկությունն առավել ընդգծ
վեց դրանց մուլտիմեդիալ ընթերումից, որը Իտալիայի 
Հետազոտությունների ազգային խորհրդի և Պիզայի 
«Ալեսանդրո Ֆաեդո» Գիտության և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ինստիտուտի (CNRISTI) համագոր
ծակցության արդյունքն է։ Իրադարձություն, որն իտա
լական Հետազոտությունների ազգային խորհրդի և հայ  
կական Գիտության պետական կոմիտեի միջև համագոր
ծակցության շրջանակի մաս է կազմում և տեղի է ունե
նում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 
Սարգսյանի և այս նախաձեռնությանը մեծապես նպաս  
տած Խորհրդի նախագահ Մասիմո Ինգուշոյի ներկա
յությամբ։

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ 
Իտալիայի դեսպան

di Mesrop Mashtots, che nell’inventare il "reggi
mento di lettere con 36 guerrieri" che caratterizza 
l’alfabeto armeno, aveva disposto che la prima let
tera fosse la Ա, iniziale di Astvadz (Iddio), e l’ultima 
la Ք di Qristos (Cristo). Dunque Padre e Figlio: il cri
stianesimo habitus inalienabile di questo popolo e 
logos dei tre manoscritti.

La bellezza straordinaria dei volumi è esaltata 
dalla loro lettura multimediale, frutto delle più 
avanzate tecnologie del Consiglio Nazionale del
le Ricerche e del suo Istituto di Scienza e Tecnolo
gie dell’Informazione "Alessandro Faedo" (ISTI) di 
Pisa. Un evento che si tiene significativamente alla 
presenza del Presidente della Repubblica di Arme
nia, Armen Sarkissian, e del Presidente Massimo 
Inguscio, che ha promosso questa iniziativa, e che 
trova collocazione all’interno di uno dei filoni di 
collaborazione avviati dal CNR con lo State Science 
Committee armeno.

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia

«Նրանց տունը ոչ միայն Հայաստանն է ու մեր Մատենա
դարանը, այլև Իտալիան՝ Մեդիչիների հրաշալի գրադա
րանը: Այս հնագույն ձեռագրերը վկայում են Հայաստանի 
ու Իտալիայի միջև դարեր շարունակ ձևավորված բա
րեկամական հարաբերությունների մասին»։

ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ

"La loro casa non è soltanto l’Armenia ed il nostro 
Matenadaran, ma anche l’Italia, la meravigliosa 
Biblioteca dei Medici. Questi antichi manoscrit
ti testimoniano dei rapporti di amicizia formatisi 
nell’arco dei secoli tra l’Armenia e l’Italia".

ARMEN SARKISSIAN 
Presidente della Repubblica di Armenia



«Մենք այստեղ ենք եկել Դիլիջանից՝ «Մտքերի գագաթ
նաժողովից», որտեղ խոսվում էր արհեստական բանա  
կանության ուժի մասին։ Բայց այս փոքրիկ ցուցադրութ
յունը, կարծում եմ, ցույց է տալիս, թե ինչքան խորը կա  
րող է լինել բնական բանականությունը: Այս ցուցադրութ
յունը վկայում է, որ դարերի ընթացքում ձևավորված հա
րաբերությունները չեն խամրում: Մենք այս ձեռագրերն 
ունենք այն հոգևորականների շնորհիվ, որոնք Մետաք
սի ճանապարհով Իտալիա են հասել: Իմ ուղերձն այն է, 
որ Իտալիան, իտալական մշակույթը և իտալական տեխ
նոլոգիաները պատրաստ են ծառայել երկու երկրների 
միջև կապերի զարգացմանը»։

ՄԱՍԻՄՈ ԻՆԳՈՒՇԻՈ 
Իտալիայի Հետազոտությունների ազգային խորհրդի 

նախագահ

"Noi siamo venuti qui da Dilijan, dal "Summit of 
Minds", dove si parlava del potere dell’intelligenza 
artificiale". Ma questa piccola mostra, credo mo
stri quanto possa essere profonda l’intelligenza 
naturale. Questa mostra dimostra che le relazioni 
instaurate nel corso dei secoli, non appassiscono. 
Abbiamo questi manoscritti grazie ai sacerdoti 
che attraverso la Via della Seta avevano raggiunto 
l’Italia. Il mio messaggio è il seguente: l’Italia, la 
cultura italiana, le tecnologie italiane sono pronte 
per sviluppare le relazioni tra i due Paesi".

MASSIMO INGUSCIO 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR)



բիրինթ՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև։ Ինչպես մի 
Գրանդ Տուր «երկուկետզրո»՝ ճանապարհորդությունն 
իրականանում է ժամանակակից արվեստագետների 
ստեղ ծած որոշ արվեստի գործերի տեսողական, քննա  
դատական և պատմողական փորձի միջոցով, որոնք 
ոգեշնչվել են մեր պատմությունից և մեր ավանդույթնե
րից՝ խորհելու համար այն մասին, թե ինչ է նշանակում 
լինել մի երկրի քաղաքացի, որտեղ, օգտագործելով Ալ դո 
Պալացեսկիի բառերը՝ միայն անցյալն է իսկապես ար  
դի: Եվս մեկ անգամ արվեստագետը ստանձնում է ազգա
գրագետի դերը՝ վերականգնելով հին տեխնիկաներից 
և նյութերից հերթականությամբ կազմված մի մարմնա
ցում, և որը, կատարման ժամանակակից մեթոդների 
հետ միասին, հասնում է մշակութային մարդաբանութ
յան՝ այսպես ասած «կինետիկ» հասկացողության: Ցու
ցա հանդեսային նախագծի առումով ոչ նյութական ժա  
ռանգությունը մի թեմա է, որին մինչ օրս դեռ չեն անդ
րադարձել, և որը բացառիկ հնարավորություն է հանդի  
սանում նոր և գեղարվեստական մոտեցմամբ իտալա
կանության՝ որպես դրան պատկանելու, այսօր իտալացի 
լինելու և իրեն իտալացի զգալու գաղափարը ուսումնա
սիրելու համար։ 

ԻՏԱԼԻԱՆ

Ամբողջ աշխարհում՝ մշտապես ավելի աշխարհակա նա  
ցած և նյութապաշտ հասարակությունում, գլոբալի զա  
ցիայի երևույթը, որն, անկասկած, բազմաթիվ տե սանկ
յուն ներից բարենպաստ և ձեռնտու արդյունքներ է 
տվել, միևնույն ժամանակ հանգեցրել է տեղական մա  
կարդակում ինքնության լայնատարած կորստի՝ առա
ջացնելով հետաքրքրության կորուստ տարածքի նկատ
մամբ և, հետևաբար, մշակութային ժառանգության մեծ 
մասի ցրվելու պատճառ դառնալով, որոշ դեպքերում 
ընդհուպ մինչև ամբողջովին մոռանալով հնագույն սո  
վո րույթները, որոնք, սակայն, կարևոր են ներկան ծրա  
գրելու և ապագան պատկերացնելու համար: Այնուամե
նայնիվ, Իտալիան միջազգային ասպարեզում անսովոր 
օրինակ է հանդիսանում։ Կարծես Մյոբիուսի ժապավե
նով շրջապատված լինելով՝ մեր երկիրն օգտագործում 
է իր պատմամշակութային ժառանգությունը՝ որպես իր 
սոցիալմշակութային ինքնության հիմք: Պարադոքսալ 

compie attraverso l’esperienza visiva, critica e 
narrativa di alcune opere d’arte realizzate da 
maestri contemporanei che si sono ispirati alla 
nostra storia e alle nostre tradizioni per riflette
re su cosa significhi essere cittadini di un paese 
in cui, per usare una frase di Aldo Palazzeschi, 
solo il passato è veramente attuale. Ancora una 
volta, l’artista veste i panni dell’etnografo, re
cuperando una corporeità composta alternati
vamente da tecniche e materiali antichi, e che, 
unita a moderne modalità performative, giun
ge ad una comprensione per cosi dire “cinetica” 
dell’antropologia culturale. In termini di pro
getto espositivo, il patrimonio immateriale è un 
soggetto fino ad ora ancora mai affrontato e 
rappresenta un’occasione unica per esplorare 
con un approccio inedito ed artistico il concetto 
di Italianità, inteso come l’appartenere, l’essere 
e il sentirsi italiano oggi.

L’ITALIA

A livello mondiale, in una società sempre più 
secolarizzata e materialista, il fenomeno della 
globalizzazione  che ha indubbiamente pro
dotto risultati favorevoli e vantaggiosi sotto 
molteplici punti di vista  ha nel mentre com
portato una diffusa perdita di identità a livello 
locale, innescando una perdita di interesse nei 
confronti del territorio e provocando di con
seguenza la dispersione di una cospicua parte 
del patrimonio culturale, giungendo in alcuni 
casi, ad estinguere del tutto antiche pratiche 
che sono invece preziose nel disegnare il pre
sente e immaginare il futuro. Ciononostante 
L’Italia costituisce un esempio atipico nel pa
norama internazionale. Come incastrato in un 
nastro di Möebius il nostro paese usa il proprio 
patrimonio storicoculturale come fondamento 

ԿԵՆԱՑ ԾԱՌԸ

Բոլոր հասարակությունները ճանաչում են երկու հիմնա
կան բաժանում. դրանցից մեկը սեռային հիմունքներով 
է պայմանավորված, որը ներառում է տղամարդկանց և 
կանանց միջև տարանջատումը կամ տարբերակումը, 
իսկ մյուսը՝ մոգականկրոնական հիմունքներով, որն ար
տահայտվում է սուրբի և պիղծի միջև հակադրությունում։ 
Բացի այդ, հասարակությունների մեծ մասում գոյություն 
ունեն հատուկ խմբավորումներ, ինչպիսին են՝ կրոնա
կան հասարակությունները, տոտեմիկ խմբերը, ֆրատ  
րիաները, կաստաները, դասերը կամ նույնիսկ ընտա
նիքները, ազգակցական խմբերը, տարիքային խմբերը և 
այլն: Հասարակությունները, սակայն, ճանաչում են նաև 
բաժանման այլ մակարդակներ, ինչպես՝ կյանքին նա
խորդող աշխարհի, կենդանի աշխարհի և մահացածնե
րի աշխարհի տարբերակումը: Այդ ամենին հարկավոր է 
ավելացնել ժամանակավոր հանգամանքների ի հայտ 
գալը, ինչպիսին են՝ ծնունդը, ամուսնությունը, հիվան
դութ յունները, ճանապարհորդությունները, մահը, ինչն 
ուղղակիորեն ղեկավարում է անհատի խնդիրը և ժամա
նակ առ ժամանակ որոշում է նրա սոցիալական դիրքը: 
Ծննդից մինչև մահ անհատը միայն անցնում է մի վի
ճակից մյուսին, մի բաժնից` մյուսին։

Ա. Վան Գեննեպ. Անցման ծեսեր, 1909 թ.

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ

Իտալիա։ (Ան)Տեսանելի պատմություններ ցուցահան
դե սը չհրապարակված պատմություններ է պատմում և 
չգրված հիշողություններ ու փորձեր է արձանագրում՝ 
մեկնաբանելով ոչ նյութական ժառանգությունը որպես 
մի մշակութային անցում, որպես գիտելիքների և ունա
կությունների մի ամբողջություն և, ի վերջո, որպես ար տա  
հայտչական բազմազանություն, որն անհատական, տա  
րածաշրջանային և ազգային մակարդակում կազմում է 
այն ամենի մարդկային խճանկարը, ինչը կարող ենք 
բնութագրել որպես իտալականություն: Ցուցահանդեսա
յին նախագիծն ընկալվում է որպես բազմազգայական 
մի ճանապարհորդություն իտալացիների սրտում և հո  
գում՝ կազմված և իրականացված ինչպես Արիադնեի մի 
անտեսանելի թել, որի նպատակն է մեզ առաջնորդել 
դեպի մեր անսահման մշակութային ժառանգության լա

L’ALBERO DELLA VITA

Tutte le società conoscono due grandi divi
sioni: una a base sessuale, che comporta la 
distinzione o separazione tra maschi e fem
mine, l’altra a base magicoreligiosa, che si 
esprime nell’opposizione tra sacro e profano. 
Esistono poi nella maggior parte delle società, 
raggruppamenti speciali, quali le società reli
giose, i gruppi totemici, le fratrie, le caste, le 
classi o anche le famiglie, i gruppi parentali, le 
classi d’età ecc. Ma le società conoscono anche 
altri livelli di divisione, come la distinzione del 
mondo che precede la vita, il mondo dei vivi e 
il mondo dei morti. A tutto ciò occorre aggiun
gere il verificarsi di circostanze temporanee 
– come la nascita, il matrimonio, le malattie, i 
viaggi, la morte – che gestisce direttamente il 
problema dell’individuo e determina di volta in 
volta la sua posizione sociale. Dalla nascita alla 
morte l’individuo non fa altro che passare da 
una condizione all’altra, da un compartimento 
all’altro. 

A. Van Gennep, I riti di passaggio, 1909

LA MOSTRA

Italia. I racconti (in)visibili narra storie non co
dificate e registra memorie ed esperienze non 
scritte interpretando il patrimonio immateriale 
come un passaggio culturale, come un insieme 
di conoscenze e di competenze e infine come 
una diversità espressiva che, su scala individua
le, regionale e nazionale compone il mosaico 
umano di ciò che potremmo definire l’Italiani
tà. Il progetto espositivo è concepito come un 
viaggio multisensoriale nel cuore e nell’ani
ma degli italiani, articolato e inscenato come 
un invisibile filo di Arianna volto a condurci 
nel labirinto del nostro sconfinato patrimonio 
culturale, tra passato, presente e futuro. Come 
un Grand Tour “duepuntozero” il percorso si 



րով հարուստ ներկայացումների միջոցով օգտագործե
լով ընդհանուր տարածություն և լեզու:

Համայնքի մեծ մասին ներգրավելով միջոցառման երկա
րատև նախապատրաստական և կազմակերպչական աշ
խատանքներում՝ զգեստների փաթեթավորումից մինչև 
սարքավորումների, սցենարների, երաժշտության, սննդի 
պատրաստում, տոնակատարությունն, այդպիսով, վե
րած վում է ծիսական և դրամատիկ միկրոկոսմոսի, որը 
հիշողություններ է արթնացնում և նոր կյանք է հաղոր  
դում ներկային։ Տոնակատարության ընթացքում փողոց
ները, նրբանցքները և հրապարակները վերածվում են 
հիշողության վայրերի, այսինքն՝ տարասեռ, խառնածին 
և փոփոխական վայրերի, որոնք սերտորեն կապված են 
իրենց բնակիչների կյանքի և մահվան հետ: Կալվինոն 
գրում էր. «Քաղաքը չի պատմում իր անցյալը, այլ 
կրում է այն, ինչպես ձեռքի գծերը՝ գրված փողոցների 
անկյուններում, պատուհանների ճաղավանդակներին, 
աս տիճանների բազրիքներին, շանթարգելների ալեհա  
վաքներին, դրոշների ձողերին, յուրաքանչյուր մաս
նիկն իր հերթին քերծվածքների, կտրվածքների, փորա
գրումների, հարվածների հետքերով»1։

Տոնակատարության ընթացքում, նույնիսկ եթե կարճ ժա
մանակով, քաղաքը վերածվում է հանրային համախմբ
ման վայրի, կանգնեցնում է ժամանակը, դիմադրում է 
մոռացության սպառնալիքին, վերահաստատում է անց  
յալի, ներկայի և ապագայի միջև բնական կապը՝ «ան  
մահացնելով մահը և նյութականացնելով ոչ նյութակա
նը»2։ Չնայած որ այս տոնակատարությունների ծագու  
մը հաճախ կրոնական բնույթ է կրում, դրանք միևնույն 
է կարողանում են գրավել բնակիչների մեծամասնութ
յան ուշադրությունը: «Համընդհանուր հղման կետ. […] 
տոնակատարությունն իր շուրջն է հավաքում ոչ միայն 
կրոնական ոլորտը, այլև տարբեր վայրերի անձնա
կան, ընտանեկան, հասարակական կյանքի բոլոր 
արտահայտությունները, մշակույթը և քաղաքակրթութ

1. Italo Calvino, Le città invisibili, Oscar Mondadori Moderni, 
Trento, 2018, էջ 11:

2. Nora, P., "Between Memory and History, Les lieux de mémoire", 
Representation 26, spring, the Regents of the University of 
California, 1989, էջ 19:

Coinvolgendo gran parte della comunità nella 
lunga preparazione e organizzazione dell’e
vento, dal confezionamento dei costumi, alla 
produzione di macchine, scenografie, musi
che, preparazioni dei cibi, la festa diventa in tal 
modo un microcosmo rituale e drammatico, che 
risveglia le memorie e rigenera il presente. Du
rante la festa le strade, i vicoli e le piazze diven
tano lieux de mémoire, ossia luoghi eterogenei, 
ibridi e mutanti, intimamente legati alla vita e 
alla morte dei loro abitanti. Scriveva Calvino: La 
città non dice il suo passato, lo contiene come 
le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle 
vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano 
delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle 
aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua 
volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.1

Durante la festa, anche se per breve tempo, la 
città diventa luogo di coesione pubblica, ferma 
il tempo, osteggia la minaccia dell’oblio, riaffer
ma la relazione naturale tra passato, presente 
e futuro, “immortalando la morte e materializ
zando l'immateriale”.2 Per quanto l’origine di 
tali celebrazioni sia spesso di natura religiosa, 
queste feste riescono comunque a richiamare 
l’attenzione della maggior parte degli abitanti. 
“Punto di riferimento comune, […] la festa at
tira intorno a sé non soltanto la sfera religio
sa ma tutte le espressioni della vita individua
le, familiare, sociale, la cultura e la civiltà dei 
luoghi. Passeggiando per le vie della città nei 
giorni di festa e non, nelle botteghe artigiana
li come negli uffici, nelle chiese e nelle case, la 
festa è sempre presente nei discorsi della gente 
come quell’atteso evento che ferma il tempo 
ed in una magica e sacra atmosfera annulla le 

1. Italo Calvino, Le città invisibili, Oscar Mondadori 
Moderni, Trento, 2018, p.11.

2. Nora, P., “Between Memory and History, Les lieux de 
mémoire”, Representation 26, spring, the Regents of the 
University of California, 1989, p.19.

կերպով մենք իրականում մի ժողովուրդ ենք, որն ավե  
լի շատ էներգիա է ծախսում անցյալի պահպանման 
ուղղությամբ`սուրբից մինչև ոչ սուրբը, անփոփոխելի
ից մինչև փոփոխելին, քան ներկայի մեջ իր ինտե  
գրման կամ իր՝ ապագայի նախագծման ուղղությամբ: 
Այս համատեքստում, այն, ինչը մենք կարող ենք ան  
վանել մեր «կենդանի» մշակութային ժառանգություն, 
այսինքն՝ ժողովրդական ծեսերի և տոնակատարութ յուն  
ների այն անսահման ցուցակը, որը ներառում է մեր թե
րակղզու յուրաքանչյուր տեղանք, լինեն կրոնական (հո  
վանավոր սրբերի տոներ, Կորպուս Դոմինի և այլն), հե  
թանոսական (գարնան վերադարձին նվիրված տոնա
կատարություններ, դիմակահանդեսներ և այլն), մրցակ
ցային (պալիոներ, մրցարշավներ, ռեգատներ և այլն) 
բնույթի կամ առնչվեն մեր սննդի անթիվ մշակույթներին 
(փառատոներ, բերքահավաքներ և այլն), դրանք կազ
մում են կարևոր հավաքական փորձառություններ՝ որ  
պես անհատներ և հասարակություն մեր կյանքի որա կը 
վերագտնելու համար: Ինչպես Լիվայ Ստրաուսի խոս
քերում է նշվում. «Ծիսակարգը հակազդեցություն է ոչ 
թե կյանքին, այլ նրան, թե ինչի է վերածվել կյանքը մտքի 
կողմից: Այն ուղղակիորեն չի արձագանքում աշխարհին 
և ոչ էլ աշխարհի փորձին. այն արձագանքում է այն 
ձևին, թե ինչպես է մարդը մտածում աշխարհի մասին: 
Այն, ինչն ի վերջո փորձում է հաղթահարել ծեսը, ոչ թե 
աշխարհի դիմադրությունն է մարդուն, այլ սեփական 
մտքի դիմակայությունը մարդուն»1։

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եվ եթե ճիշտ է, որ մարդը չի կարող գոյություն ունենալ 
որևէ հասարակական կազմակերպությունից դուրս, 
ապա առավել ճիշտ է, որ տոնը, տոնակատարությունը 
(և դրա նախապատրաստումը)՝ և ՛ որպես խորհրդա նշա  
կան համակարգ, և ՛ որպես անցումային ժամանակա
շրջան, անհատների կյանքում հիմնարար պահ է հան դի   
սանում, քանի որ այն արտահայտում է կյանքի առեղծ վա  
ծը ներկայացնելու ընդհանուր խորը և էական անհրաժեշ
տությունը՝ նախաձեռնությունների, մարտահրավերների 
կամ պատմություններով, պատկերներով և սցենարնե

1. C. LeviStrauss, L’uomo nudo, Mitologica 4, Il Saggiatore, Mila  
no, 1983, էջ 642:

della propria identità socioculturale. Parados
salmente, siamo infatti un popolo che dedica 
più energia alla conservazione del passato  tra 
sacro e profano, tra immutabile e mobile  che 
alla sua integrazione nel presente o alla sua 
proiezione verso il futuro. In tale contesto, ciò 
che potremmo definire il nostro patrimonio 
culturale “vivo”, ovvero l’elenco infinito di riti e 
celebrazioni popolari che coinvolgono ogni sin
gola località della nostra penisola  che siano di 
carattere religioso (feste dei santi patroni, cor
pus domini ecc..), pagano (celebrazioni dedica
te al ritorno della primavera, i carnevali ecc..), 
agonistiche (palii, corse, regate ecc..) o relative 
alle nostre inesauribili culture alimentari (sagre, 
vendemmie ecc )  costituiscono pratiche collet
tive essenziali per reiventare la qualità della no
stra vita in quanto individui e società. Per usare 
un’ espressione di LeviStrauss: “Il rituale non è 
una reazione alla vita, è una reazione a ciò che 
il pensiero ha fatto della vita. Esso non risponde 
direttamente al mondo e neppure all’esperien
za del mondo; risponde al modo in cui l’uomo 
pensa il mondo. Ciò che in definitiva il rituale 
cerca di superare, non è la resistenza del mon
do all’uomo, bensì la resistenza, all’uomo, del 
suo proprio pensiero".1   

LA FESTA

E se è vero che l’uomo non può esistere al di 
fuori di un’organizzazione sociale, è ancor più 
vero che la celebrazione, la festa (e la sua prepa
razione)  intesa sia come sistema simbolico sia 
come tempo di transizione  costituisce un mo
mento fondamentale nella vita degli individui 
poiché esprime la comune esigenza, profonda 
e imprescindibile, di rappresentare il mistero 
della vita, usando uno spazio e un linguaggio 
condiviso per mezzo di imprese, sfide, o spetta
coli ricchi di narrative, simulacri e scenografie. 

1. C. LeviStrauss, L’uomo nudo, Mitologica 4, Il Saggiato
re, Milano, 1983, p. 642.



րակական խումբը ցրվում է։ Խնդիրը, որն առաջ է գա
լիս, անհատների ներքին տեղաշարժի ազատությունը 
երաշխավորելը և, միևնույն ժամանակ, խմբի, որը կա
րող է լինել ընտանիքը, ցեղը, ազգը, կայսրությունը, կեն  
սական շարունակականությունը երաշխավորող պատ
շաճ համախմբվածության պահպանումն է»1։

Մարդու կյանքի ընթացքում կան հատկապես կարևոր և 
նուրբ պահեր, ինչպիսիք են ծնունդը, մեծահասակների 
աշխարհ մտնելը, ամուսնությունը, մահը: Շատ հասարա
կություններում անցման այս պահերը տոնում են ան  
ցու մային մի ծեսով, որը նշում է կարգավիճակի փոփո
խությունը։ Նման «փորձերը» սովորաբար հանրային 
բնույթ են կրում և կազմակերպվում են որպես միզան
սցեններ՝ ուղղված հասարակության մեջ անհատի դիր
քի փոփոխությունը հաստատելուն։ Եթե Վան Գեննեպը 
հասարակությունը տեսնում էր իբրև մի կառույց՝ կազմ  
ված հարկերից, բաժիններից, միջանցքներից, պատե  
րից և հարմարություններից, որոնց ճշգրիտ նկարա
գրությունն են անցման ծեսերը, ապա Չերրին սահմա
նում է, որ անհատի կյանքը կազմված է մի շարք փուլե
րից, որոնք հաջորդաբար կատարում են միավորելու 
կամ բաժանելու գործառույթներ: Ծնունդը, սոցիալա  
կանսեռական հասունությունը, ամուսնությունը, հայ
րությունը, դասակարգի առաջընթացը, աշխատանքա
յին մասնագիտացումը և մահը այս փուլերի ընդամենը 
մի քանի օրինակներն են: Յուրաքանչյուր փուլին համա
պատասխանում է մի արարողություն, որը մյուսների հետ 
միասին կիսում է անհատին մի որոշակի իրավիճակից 
մեկ այլ՝ նույնպես որոշակի իրավիճակի2 անցնելու նպա
տակը:

ԱՐՎԵՍՏԸ

Ժամանակակից արվեստն այլընտրանքային և բեղմնա
վոր մի տեսլական է, որն ունի անցյալը փառավորելու 
դժվարին առաջադրանք` կիրառելով այն ներկայում և 

1. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri 1981, 
capitolo 1:

2. Olmo Cerri, Riti di iniziazione e di passaggio; ordalie antiche e 
moderne, in Supsi DSAS, Laboratorio di pratica professionale 1, 
maggio 2005, էջ 4:

sociale si disperde. Il problema che si presen
ta, è quello di garantire la libertà di movimen
to interno degli individui e, nello stesso tempo, 
mantenere la coesione idonea a garantire la 
continuità vitale del gruppo che può essere: la 
famiglia, la tribù, la nazione, l’impero."1 Nel ci
clo della vita dell’essere umano ci sono momen
ti particolarmente importanti e delicati quali 
la nascita, l’ingresso nel mondo degli adulti, il 
matrimonio, la morte; in molte società questi 
momenti di passaggio sono celebrati da un rito 
di passaggio che celebra un cambiamento di 
status. Tali “prove” sono solitamente di carat
tere pubblico e sono organizzate come mises 
en scènes volte a determinare il mutamento 
di posizione di un individuo nella società. Se 
Van Gennep vedeva nella società, una specie di 
edificio, costituito da piani, comparti, corridoi, 
pareti e servizi cui i riti di passaggio sono una 
fedele rappresentazione, Cerri stabilisce che la 
vita di un individuo, è composta da una serie di 
tappe, che alternativamente, hanno la funzione 
di aggregare o dividere. La nascita, la pubertà 
sociale, il matrimonio, la paternità, la progres
sione di classe, la specializzazione di occupa
zione, e la morte, sono solo alcuni esempi di 
queste tappe. Ad ogni tappa corrisponde una 
cerimonia, che, insieme alle altre condivide il 
fine di far transitare l’individuo da una situazio
ne determinata ad un'altra situazione anch'es
sa determinata.2

L’ARTE 

L’arte contemporanea è una visione alternativa 
e feconda che ha il difficile compito di magni
ficare il passato applicandolo al presente allo 

1. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri 
1981, capitolo 1.

2. Olmo Cerri, Riti di iniziazione e di passaggio; ordalie 
antiche e moderne, in Supsi DSAS, Laboratorio di pratica 
professionale 1, maggio 2005, p.4.

յունը։ Տոնական և ոչ տոնական օրերին զբոսնելով քա
ղաքի փողոցներում՝ ինչպես արհեստանոցներում, այն  
պես էլ գրասենյակներում, եկեղեցիներում և տներում, 
տոնակատարությունը միշտ ներկա է մարդկանց խո
սակցություններում՝ այն սպասված միջոցառման նման, 
որը կանգնեցնում է ժամանակը և մի կախարդական ու 
սուրբ միջավայրում չեղարկում է սոցիալական հեռավո  
րությունները, թարմացնում է հավատը, ստեղծագոր
ծա կանությունը և նոր շունչ է հաղորդում անշունչ քա
ղաքին»1։ 

ԱՆՑՄԱՆ ԾԵՍԸ

Հասարակության մաս կազմող բոլոր անհատների կյան
քը զարգանում և կազմակերպվում է հաջորդական ան  
ցումներով, որոնք կարող են լինել բաժանման կամ 
միաց ման (դեռահասություն/հասունություն, ուսում/աշ
խա տանք, զավակ/հայր…) և որոնք հաճախ ուղեկցվում 
և դրոշմվում են արտասովոր նախաձեռնություններով։ 
Այլ կերպ ասած, ժողովրդական տոնակատարությունն 
իր հավաքական մասնակցությամբ վերածվում է մի յու  
րահատուկ «երևակայական համայնքի», որն ազատ է 
ցանկացած տեսակի ստորակարգային ձևերից և ֆի  
զիկապես ու հուզականորեն ինքնիշխան է։ Տոնակա
տարությունները ժողովրդական ներկայացումային մի
ջո ցառումներ են, որոնք ամբողջությամբ ներգրավում 
են մասնակիցներին և ՛ ֆիզիկապես, և ՛ հուզականորեն, 
և հաճախ ներառում են ֆիզիկական ջանք՝ միտված 
ստեղծելու մի նախաձեռնություն, որը նպատակ ունի փո
խանցել և կենտրոնացնել մարդկային զանգվածի ան  
կարգ հուզական ենթաշերտը մեկ վերահսկվող ուժի՝ 
մի մեծ և կոմպակտ սինտակտիկ միավորի մեջ, որն 
արտացոլում է մասնակիցների հոգին։ «Մարդկային 
կյանքի ուղին նշանավորվում է դեպի դուրս շարժվող 
մի հասարակությունում փոփոխվող բնույթի բնական 
և կամավոր՝ մի դիրքից մյուսը անցումների անսահ
մա նափակ շարքով, այնպես, որ եթե տևականորեն 
միասնական համախմբման ուժը չի միջամտում, հասա

1. Annalisa Nicoletti, La festa della Madonna Bruna a Matera, 
p. 39, in: Il ciclo della vita e la festa nella tradizione popolare 
italiana, a cura di Antonella Caforio, Ed, I.S.U. Università Cattolica, 
Milano 2005.

distanze sociali, rinnova la fede, la creatività e 
fa rivivere la città morta".1

IL RITO DI PASSAGGIO

La vita di tutti gli individui che compongono 
la società si sviluppa e si organizza in passaggi 
successivi, che possono essere di separazione 
o di aggregazione (adolescenza/maturità, stu
dio/lavoro, figlio/padre…), e che sono sovente 
accompagnati e suggellati da imprese extraor
dinarie. In altre parole, la celebrazione popola
re, nella sua partecipazione condivisa diventa 
una sorta di "comunità immaginata", libera da 
ogni forma gerarchica, fisicamente ed emotiva
mente sovrana. Le feste sono eventi performa
tivi popolari che coinvolgono profondamente i 
partecipanti sia fisicamente sia emotivamente; 
e spesso comportano uno sforzo fisico volto a 
realizzare un’impresa che ha lo scopo di con
vogliare e concentrare il disordinato substrato 
emotivo della massa umana in un'unica forza 
controllata, una grande e compatta unità sin
tattica, che riflette l'anima dei partecipanti. 
“L’arco della vita dell’uomo è segnato da una 
serie illimitata di passaggi naturali e volontari a 
carattere modificativo, da una posizione all’al
tra, in una società in movimento verso l’ester
no, tanto che, se non interviene una forza di 
coesione permanentemente unitaria, il gruppo 

1. Annalisa Nicoletti, La festa della Madonna Bruna a 
Matera, p. 39, in: Il ciclo della vita e la festa nella tradizione 
popolare italiana, a cura di Antonella Caforio, Ed, I.S.U. 
Università Cattolica, Milano 2005.



վիերն էր ասում, արվեստը վերածվում է մի հատուկ տա  
րածքի՝ որպես գործիք և ուժ, որը միասնաբար ընկա
լում, գործածում և կառուցում է բնակչությունը… մի հա  
յելի, որի մեջ վերջինս նայում է ինքն իրեն ճանաչելու 
համար… մարդու և բնության… ժամանակի… տարա
ծության մի արտահայտություն… լաբորատորիա… կոն  
սեր վատորիա… դպրոց…։1 Մեր նպատակն է զանգվա
ծային սպառողականության և գլոբալիզացիայի հետ 
կապված գործընթացներն ազատորեն տարանջատե
լու համար ուսումնասիրության և փորձարկման հար  
թակ տրամադրել՝ աշխարհականացնելով այն հարաբե 
րություններն ու արժեքները, որոնք ժամանակակից հա
սարակության մեծ մասին հիպնոզացմամբ տանում են 
դեպի ապրանքանիշի մի յուրատեսակ ֆետիշիստական 
երկրպագության, ինչը մշակութային և մարդկային կարճ 
միացում է առաջացնում: Արվեստն, այդպիսով, ինչպես 
ժամանակի միջով մի անցում, դեպի անորոշելի ապագա 
ընթացող ոչ նյութական անցյալի միակ ակնհայտ ապա  
ցույցն է։ Ցուցահանդեսում ներկայացված արվեստա
գետներն արտասովոր պատմողներ են, ինչպես մեր  
օրյա Ժյուլ Վեռններ՝ միավորված գեղագիտական լեզու
ների և կոդերի որոնման գործում, որոնք ունակ են մա
տուցել մեր արժեքավոր և ժառանգաբար ստացած պատ  
մական և ժողովրդական ժառանգությունը, որը, լեզվա  
կան երևակայությամբ և պատկերագրական խիզախութ
յամբ, փոխանցվում է ընդհանուր նպատակով՝ կառուցել, 
առանց երբևէ մոռանալու:

Նրանք հանրության հետ կիսվում են իրենց եռանդով և 
անձնական հետազոտությունով, որն ուղղված է մտա
վոր ջանքերն ու տրամաբանությունները բացատրելուն 
(բացահայտելուն)՝ խորամուխ լինելով գլոբալիզացիայի 
կողմից ժամանակակից աշխարհին հասցված սոցիա  
լական, մշակութային և գեղագիտական հիմնախնդիր
ների և փոփոխությունների մեջ, բացահայտելով քաղա
քական և մշակութային փոփոխություններն ընթերցելու 
մի յուրահատուկ մոտեցում, քննելով, մշակելով և մեկ
նաբանելով մի բարդ և անորոշ արդիականություն։ Գե
ղարվեստական զգայունությունն ընկալվում է որպես 
փորձարարական արտահայտություն, ինչպես նաև որ  

1. George Henry Rivière, Museum 1985, N.148, Vol. XXXVII, N.4, էջ 
182:

cui essa si guarda per riconoscersi … un’espres
sione dell’uomo e della natura… del tempo… 
dello spazio… un laboratorio… un conservato
rio… una scuola… .1 Il nostro intento è quello 
di fornire una piattaforma di osservazione e di 
sperimentazione per dissezionare liberamente 
i processi legati al consumismo di massa e alla 
globalizzazione, sconsacrando le relazioni e i 
valori che ipnotizzano gran parte della società 
moderna verso una sorta di idolatria feticista 
del brand, che provoca un cortocircuito cultu
rale ed umano. L’arte dunque come un passag
gio attraverso il tempo, unica prova palpabile 
di un’intangibile passato verso un futuro im
precisabile. Gli artisti in mostra sono narrato
ri straordinari, dei Jules Verne moderni, coesi 
nella loro ricerca di linguaggi e codici estetici in 
grado di consegnare il nostro prezioso e atavico 
patrimonio storico e popolare, che, tra imma
ginario linguistico e coraggio iconografico vie
ne trasmesso nel comune obiettivo di costruire 
senza mai dimenticare. Essi condividono con il 
pubblico i loro sforzi e la loro personale ricerca, 
volta a (di)spiegare tensioni e logiche, scanda
gliando le problematiche e i mutamenti sociali, 
culturali ed estetici arrecati dalla globalizzazio
ne al mondo contemporaneo svelando uno spe
cifico atteggiamento nel leggere i cambiamenti 
politici e culturali, interrogando, elaborando e 
raccontando una modernità complessa e sfug
gente; La sensibilità artistica come espressione 
sperimentale, ma anche come immaginazione 
al potere, come archivio di una memoria collet
tiva che si oppongono all’oblio, ad un esperien
za immiserita del mondo e alla cancellazione 
apparente dei confini territoriali che non fa che 
aumentare la variabilità e la ridistribuzione del
le geografie umane. 

Io vedo il lavoro dell’artista contemporaneo 

1. George Henry Rivière, Museum 1985, N.148, Vol. XXXVII, 
N.4, p. 182.

նպատակ ունենալով պատկերացնել հնարավոր ապա
գան: Ինչպես մի ծանրաչափ, արվեստը ներկայացնում 
է մեր ունակությունը՝ որպես անհատներ և որպես ժողո
վուրդներ շարունակելու ինքներս մեզ հարցեր ուղղել, 
պահպանելով և թարմացնելով մեր մշակութային ժա
ռանգությունը, մինչ շարժվում ենք, հաճախ անորոշա  
բար, դեպի ապագան։ Դա այն վերջնական արտահայ
տությունն է, որը ծնում է սոցիալական գիտակցություն՝ 
հաստատելով մի բնազդային երկխոսություն, որը կա րե 
լի է անվանել արդար, եթե ոչ խիստ, բայց որը, այնու
ամենայնիվ, անհրաժեշտ է աշխարհին: Արվեստի դի 
նամիկ և փոխակերպվող բնույթը, որը բնութագրվում է 
պատմական (վերա)յուրացումներով, տեսողական հիբ  
րիդացումներով և սինկրետիզմներով, ընդլայնում է ըն  
կալման սահմանները և հանգեցնում է իր և ուրիշի 
սահմանմանը՝ արդյունավետորեն նպաստելով հասա  
րակական և մշակութային ինքնությունների սահման
մանը տեղական և համաշխարհային մարդկային աշ
խարհագրությունների շրջանակներում: Անցյալի միջո  
ցով ներկան փորձարկելով և պատկերացնելով՝ ժամա  
նակակից արվեստը ուսումնասիրում է իրականի խոր
հրդավոր և հաճախ գաղտնի կողմերը: Հին ժամանակ
ների բժիշկների և շամանների նման, որոնք կատա
րում էին գիտելիքների ժողովածուն, հասարակական 
սովորույթների և կրոնական ավանդույթների ժառան
գությունը իրենց հասարակություններին փոխանցելու 
վեհ գործը, արվեստագետն այսօր ընդունում և վերա  
մշա կում է մեր ընդհանուր հասարակական և մշակու  
թային ժառանգությունը, քանի որ նրա ստեղծագոր ծութ
յուններն անխուսափելիորեն լրացնում և միավորում են 
հնագույն և ներկա, կրոնական և հեթանոսական, ան
հատական և հավաքական ձգտումները, ավանդույթնե
րը, տեխնիկաները, գիտելիքները:

Այս տարրերը ստեղծագործության հիմքն են, որն այդ  
պիսով բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում: Այս ցուցա
հանդեսը նպատակ ունի լինել մի վայր, որտեղ մենք 
կարող ենք վերագտնել մեր աշխարհների և հավանա
բար դրանցից բխող աշխարհների արմատները, մի վայր, 
որտեղ հնչ յունների, պատկերների, ամենօրյա առար
կաների, մեր հավաքական ինքնության խորքային ար
մատ ներով ոգեշնչված արվեստի գործերի միջոցով մեր 
ներկայի տրամաբանությունն ու դինամիկան հասանելի 
կլինեն հանրության համար: Ինչպես Ջորջ Հենրի Ռի  

scopo di immaginare un futuro possibile. Come 
un barometro, l’arte rappresenta la nostra ca
pacità di continuare a mettere in discussione 
noi stessi come individui e come popoli salva
guardando e rinnovando il nostro patrimonio 
culturale mentre ci dirigiamo, spesso incerti, 
verso il futuro. È l'espressione ultima che ge
nera consapevolezza sociale stabilendo un 
dialogo istintivo, schietto per non dire brusco, 
ma cionondimeno necessario, con il mondo. Il 
carattere dinamico e trasformativo dell'arte, 
caratterizzato da (ri)appropriazioni storiche, 
ibridazioni e sincretismi visivi, estende i confi
ni della percezione e conduce alla definizione 
del sé e dell'altro, contribuendo efficacemen
te alla definizione di identità sociali e culturali 
all’interno delle geografie umane locali e glo
bali. Sperimentando e immaginando il presen
te attraverso il passato, l'arte contemporanea 
esplora gli aspetti misteriosi e spesso latenti 
del reale. Al pari degli antichi guaritori e degli 
sciamani, che svolgevano il nobile incarico di 
tramandare il corpus di conoscenze, l’eredità 
dei costumi sociali e delle tradizioni religiose ai 
loro popoli, l'artista oggi accoglie e rielabora il 
nostro comune patrimonio sociale e culturale, 
poiché le sue opere immancabilmente inte
grano e coniugano aspirazioni, tradizioni, tec
niche, conoscenze antiche e presenti, religiose 
e pagane, individuali e collettive. Tali elementi 
sono il fulcro dell’opera che in tal modo produ
ce una moltitudine di domande. Questa mostra 
vuole essere un luogo dove poter ritrovare le 
origini dei nostri mondi, e dei mondi che pos
sibilmente ne derivano, un luogo dove attra
verso suoni, immagini, oggetti di uso comune, 
opere d’arte ispirate alle radici profonde della 
nostra identità collettiva, il pubblico acceda 
alle logiche e alle dinamiche del nostro presen
te. Per usare le parole di George Henri Rivière 
l’arte diventa uno spazio dedicato come stru
mento e potere che la popolazione concepisce, 
utilizza e costruisce insieme… uno specchio in 



պես երևակայության ուժ, որպես մի հավաքական հիշո
ղության արխիվ, որոնք դեմ են մոռացությանը, աշխար
հի տկարացած փորձին և տարածքային սահմանների 
ակն հայտ չեղ յալ հայտարարմանը, ինչը միայն մեծաց  
նում է մարդկային աշխարհագրությունների փոփոխա
կանությունն ու վերաբաշխումը: 

Ժամանակակից արվեստագետի աշխատանքը ես տես
նում եմ ոչ թե որպես տեղական/ազգային ավանդույթի 
ժառանգորդ, այլ որպես այն միախառնման նախագու
շակ, որն այսօր տեղի է ունեցել գլոբալիզացիայի մի ջո
ցով:

Ես կսկսեի արևելքի և Գոգենի՝ Թահիթիի պրիմիտիվ ար  
վեստի վերաբերյալ «ուսումնասիրություններից», այնու  
հե տև անցնելով Պիկասոյին և աֆրիկյան մշակույ թին, 
որպեսզի հասնեմ Ուորհոլին և բոլոր փոփ/կիտչ ազ  
դեցություններին, որոնք ներկայացված են փա ռա տոն
ներում և ժողովրդական տոնակատարություններում:

Իտալիայում չինական էժանագին արտադրանքն ավելի 
շատ է, քան սիցիլիական պատկերազարդ սայլակնե
րը, և սա ակնհայտ է նաև ներկայիս գեղարվեստական 
արտադրությունում։

ԴՈՄԻՆԻԿ ԼՈՐԱ 
արվեստի պատմաբան և համադրող

non come erede di una tradizione locale/nazio
nale ma come precursore della contaminazione 
avvenuta ora con la globalizzazione.

Partirei dagli “studi” sull’oriente e sull’arte pri
mitiva di Tahiti di Goghen passando poi per 
Picasso e la cultura africana per approdare a 
Wharol e tutta la contaminazione pop/kithc 
così presenti nelle sagre e feste popolari.

In Italia c’è più pancottiglia cinese che carretti 
siciliani dipinti, questo è evidente anche nella 
attuale produzione artistica.

DOMINIQUE LORA 
storica dell’arte e curatrice



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ցուցադրությունում ընդգրկված էին ժամանակա կից իտա
լացի 16 արվեստա գետների աշխատանքներ. Տոմազո 
Կաշելլա, Գայա Սկարամելլա, Ֆլավիո Ֆավելլի, Դարիո 
Գիբաուդո, Սիլվիա Ջամբրոնե, Մարիա Լայ, Ֆրանչեսկո 
Լաուրետա, Դավիդե Մոնալդի, Լուանա Պերիլլի, Roxy in 
the box, Մարինելլա Սենատորե, Անջելո Մարինելլի, Ջու
զեպպե Ստամպոնե, Սերջիո Տումինելլո, Ձաելիա Բիշոփ։ 
Նրանք բոլորն էլ խորապես ընկալել էին ավանդույթի 
ուժը՝ առնչվելով ոչ նյութական ժառանգության ֆիզիկա
կան և հոգևոր դրսևորումների հետ։ Երկու երկրների 
միջև երկխոսություն ստեղծելու նպատակով՝ ցուցահան
դեսին մասնակցեց հայ արվես տագետ Արշակ Սարգս
յանը:

INFORMAZIONI SULL’ARTISTA

L’esposizione comprendeva opere di 16 artisti 
italiani: Tommaso Cascella, Gaia Scaramella, 
Flavio Favelli, Dario Ghibaudo, Silvia Giambro
ne, Maria Lai, Francesco Lauretta, Davide Mo
naldi, Luana Perilli, Roxy in the box, Marinella 
Senatore, Angelo Marinelli, Giuseppe Stampo
ne, Sergio Tumminello, Zaelia Bishop. Tutti loro 
avevano una profonda percezione del potere 
della tradizione in relazione alle manfiestazioni 
fisiche e spirituali del patrimonio immateriale. 
L’artista armeno Arshak Sarkissian ha parteci
pato alla mostra per creare un dialogo tra i due 
paesi.



արդյունքում երևան եկած խճանկարների նմուշները, 
որոնք թվագրվում են մ.թ.ա. IIրդ դարից մինչև մ.թ. 
IVրդ դարն ընկած ժամանակահատվածով, թույլ են տա  
լիս գնահատել այս բարձրակարգ գործերը ստեղծե  
լիս արհեստանոցների դրսևորած ստեղծագործական և 
կատարողական բացառիկ ունակությունները։ Եվ միա
ժամանակ վկայում են այս գործերի պատվիրատուների 
նրբագեղ ճաշակի ու հանրապետության ժամանակա
շրջանից մինչև կայսրության ուշ ժամանակաշրջան տա 
րածված այս արվեստի զարգացման մասին։ Ցուցահան
դեսում ներկայացված խճանկարները ստեղծված լինե  
լով առանձնատների, հանրային շինությունների ու շի  
րիմների զարդարման համար՝ փաստագրում ու, մա
սամբ, վերարտադրում են Հին Հռոմի քաղաքացիների 
առօրյա կյանքը։ Նրանք կիրառել են բազմագույն այն 
խճանկարները, որոնք պատրաստված են հրաշագեղ 
քարե, ապակյա կամ մարմարե խճասալիկներից ու ներ
կայացնում են երկրաչափականից մինչև բուսական, 
ռեա լիստական և դիցաբանական պատկերներից մինչև 
խորհրդանշական իմաստային տարրերով հագեցած տա  
րաբնույթ երևակայական նախշեր։

Վերջում երախտագիտությունս եմ հայտնում բոլոր 
նրանց, ովքեր անգնահատելի ներդրում են ունեցել ցու  _ 
ցահանդեսն իրականություն դարձնելու գործում։ Համոզ
ված եմ, որ սա առաջին հիմնարար քայլն է՝ ապագա 
բեղմնավոր համագործակցության ուղղությամբ։ Հուսով 
եմ, որ այս ցուցահանդեսը կընդլայնի խճանկարի արվես
տի մասին գիտելիքները, որի մեծագույն վարպետներն 
են եղել մեր նախնիները։

ՎԻՐՋԻՆԻԱ ՌԱՋԻ 
Հռոմի քաղաքապետ

ampio arco cronologico  dal II secolo a.C. fino al IV 
secolo d.C. – che permette di apprezzare le straor
dinarie capacità creative ed esecutive delle botte
ghe deputate alla realizzazione di questi prodotti 
di artigianato artistico di alta qualità, e nel con
tempo la raffinatezza del gusto dei committenti, il 
suo evolversi dall’epoca repubblicana sino alla tar
da età imperiale. Concepiti per adornare abitazio
ni private, edifici pubblici e monumenti funerari, i 
mosaici in mostra documentano e restituiscono, in 
sostanza, una parte della quotidianità dei cittadini 
dell’antica Roma, i primi fruitori delle affascinanti 
policromie realizzate con le tessere litiche, vitree 
o marmoree, che si prestavano a comporre le più 
varie e fantasiose decorazioni: dal motivo geome
trico a quello vegetale, dall’immagine realistica a 
quella tratta dalle risonanze del mito, fino agli ele
menti di valenza simbolica.

Desidero infine ringraziare tutti coloro che hanno 
dato il loro prezioso contribuito per la sua realiz
zazione, convinta che esso costituisca una prima, 
fondamentale tappa per altre proficue collabora
zioni a venire. Auspico che questo progetto possa 
diffondere la conoscenza di questa arte in cui i no
stri avi eccelsero.

VIRGINIA RAGGI 
Sindaca di Roma

ՀԻՆ ՀՌՈՄԻ ԳՈՒՆԵՂ ՏԵՍԻԼՆԵՐԸ. 
ԽՃԱՆԿԱՐՆԵՐ ԿԱՊԻՏՈԼՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻՑ

Հռոմեական խճանկարներին նվիրված ցուցահանդեսը, 
որը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ներկա
յացված է երկրում Իտալիայի դեսպանի առաջարկով, 
նշանակալի հնարավորություն է՝ Կապիտոլ յան մշակու
թային ժառանգության գոհարների հռչակման ու առա
ջավոր փորձի տարածման տեսանկյունից։ 

Ընդհանուր մշակութային արմատները բացահայտելու 
նպատակով թեև հեռու, բայց շահագրգիռ հանրությանը 
մոտենալու մտայնությունն անմիջապես արձագանք 
գտավ մեզ մոտ, և մենք սիրով ողջունեցինք այս նախա
գծի առաջարկը, որը հստակ պատկերացում կտա Կա
պիտոլ յան թանգարանում պահվող քսանմեկ առավել 
արժեքավոր խճանկարների մասին։ Պահպանված ցու
ցա նմուշների՝ դեռևս որևէ մշտական ցուցադրության մաս 
կազմած չլինելու փաստն, իր հերթին, է՛լ ավելի արժեքա
վոր է դարձնում այս ցուցահանդեսը, որն առաջինն է իր 
տեսակի մեջ։

Հռոմի՝ Իտալիայի թագավորության նոր մայրաքաղաք 
հռչակ վելուց հետո՝ 19րդ դարի վերջում և 20րդ դարի 
սկզբում սկսված հողային աշխատանքների և պեղումների 

VISIONI COLORATE DELL’ANTICA ROMA: 
MOSAICI DAI MUSEI CAPITOLINI

La mostra dedicata ai mosaici di Roma che la Gal
leria Nazionale di Armenia ha voluto realizzare, co
gliendo la proposta giunta dall’Ambasciata d’Italia 
in Armenia, rappresenta un’occasione di grande ri
lievo per la promozione e la diffusione delle eccel
lenze del patrimonio culturale capitolino.

L’intento di avvicinare ad un pubblico interessa
to, seppure a distanza, a scoprire le comuni radici 
culturali, ha immediatamente convinto questa am
ministrazione ad accogliere un progetto che darà 
visibilità a ventuno tra i più notevoli esemplari di 
mosaici conservati presso i Musei Capitolini: il fat
to che i pezzi siano conservati, senza essere anco
ra oggetto di un’esposizione stabile, rende ancora 
più significativa la proposta espositiva, che dun
que è una prima assoluta. 

Riemersi dagli sterri e dagli scavi che fra fine Otto
cento e primi Novecento interessarono Roma a se
guito della sua designazione a nuova capitale del 
Regno d’Italia, gli esemplari selezionati coprono un 



սահմանները: Մյուս կողմից, toposը ցանկանում էր, որ
պեսզի աստվածներն առանձնացնեին Իտալիան, որպես 
«կենտրոնի կենտրոն»:

Տարբեր ազդեցությունների նկատմամբ հասարակութ  
յան բաց լինելու հանգամանքը սնուցում էր այն մշակու
թային յուրահատուկ ֆերմենտը, որը ներթափանցում էր 
Հին Հռոմ: Ռոմուլոսը և Ռեմոսը Հռոմը հիմնելիս պետք է 
ստեղծեին փախստականների հովանավորության աստ
ծուն նվիրված սրբավայր, որը պետք է ծառայեր որպես 
փախստականների հավաքատեղի և հետևելով Դելփյան 
պատգամախոսի արձագանքին, նրանց բոլորին ապաս  
տան պետք է տրամադրեր (Անդրեա Ջարդինա). հատ  
կապես արգասաբեր ենթատեքստ՝ արվեստի արմատա
վորման և տարածման տեսանկյունից:

Խճանկարների դեպքում հյուսվածքները մեզ պատմում 
են հին հռոմեացիների կյանքի և պատրիկյան առանձ  
նատները զարդարելիս նրանց շրջանում տարածված գե  
ղեցկության պաշտամունքի մասին: Սա արհեստավոր
ների աշխատասիրության արդյունքն է, որը հագեցած է 
մշակույթով, գեղագիտությամբ ու ստեղծարարությամբ: 
Նրանք լավագույնս ներկայացնում են իտալական կեն
սակերպի տարբերակիչ և անսասան հատկանիշը, այն է՝ 
«ապրել իտալերեն»:

Ցուցադրված 21 խճանկարները ներկայացված էին դրանք 
հյուրընկալած պատկերասրահի մշտական հավաքածուի 
կողքին՝ հանրության համար ընդլայնելով առաջարկը։ 

Lo straordinario fermento culturale che permeava 
l’antica Roma traeva alimento dall’apertura della 
società alle numerose influenze esterne. Si vuole 
che Romolo e Remo, al momento di fondare Roma, 
avessero istituito un luogo sacro per raccogliere 
fuggitivi, ponendolo sotto la protezione del dio 
Asilo e che, in seguito a un responso dell’oraco
lo di Delfi, a tutti venisse concesso l’asilo (Andrea 
Giardina). Un contesto particolarmente fertile per 
farvi attecchire e proliferare le arti. Nel caso del 
mosaico, le tessiture ci raccontano della vita de
gli antichi romani e del loro culto del bello nell’a
dornare le dimore patrizie, frutto della laboriosità 
degli artigiani così intrisa di cultura, di estetica e 
di creatività. Ingredienti, questi ultimi, che a ben 
vedere rappresentano tutt’oggi il tratto distinti
vo ed inconfondibile dello stile di vita italiano, del 
"Vivere all’Italiana".

I ventuno mosaici, in mostra fino al 29 settembre, 
si affiancano alle collezioni permanenti della Gal
leria che li ospita, impreziosendone l’offerta al 
pubblico. Un evento che contribuisce ad iniettare 
ulteriore impulso nelle relazioni bilaterali italoar
mene e destinato a lasciare il segno per la rilevan
za, la rarità e la raffinatezza dei capolavori esposti. 
Il mosaico come espressione artistica si lega, pe
raltro, perfettamente con la tradizione del popolo 
armeno. Permeato di influenze da Est e da Ovest, 

«Հին Հռոմի գունեղ տեսիլները. խճանկարներ Կապի տոլ 
յան թանգարաններից». սա է խորագիրը ցուցահանդե
սի, որի բացումն այսօր իրականացնում ենք Հայաստա
նի ազգային պատկերասրահում՝ ՀՀ կրթության, գիտութ  
յան, մշակույթի և սպոր տի նախարար Արայիկ Հարութ  
յունյանի բարձր հովանու ներ քո։ Ցուցահանդեսում ներ  
կայացված են 21 խճանկար ներ, որոնք ստեղծվել են Հին 
Հռոմի հինգդարյա պատ մության՝ մ.թ.ա. Iից մինչև 
մ.թ. IV դարերի ընթացքում. հրաշալի ժամանակահատ
ված, որն ընդգրկում է Հան րապետությունից մինչև Կայս  
րություն դարաշրջաննե րը: Դրանք բերվել էին թանգա  
րանների թագուհի և հա վերժական քաղաքի մար գա  
րիտ Կապիտոլ յան թանգա րաններից, որտեղ դեռևս 
1734 թ. ստեղծվել էր հանրութ յան համար նախատես
ված և Հռոմ քաղաքի պատմութ յունը ներկայացնող առա  
ջին հավաքածուն աշխարհում։ Իսկ ավելի նեղ իմաս  
տով՝ միաժամանակ և ՛ քաղաքի, և ՛ նրա գերիշխանութ
յան տակ գտնվող տարածքների պատմությունը՝ Լու
զիտանիայից մինչև Կապադովկիա, Եգիպտոսից մինչև 
Բրիտանիա: Այլ կերպ ասած՝ «urbs»ն (քաղաք) ու 
«orbis»ը (աշխարհ): Քաղաքական, սոցիա լական և 
տնտեսական նվաճումների հրաշալի հինգ հարյուրամ
յակ՝ հյուպատոսների ու կայսրերի առաջնորդութ
յամբ, ում գործունեությունը չէր ճանաչում ժամանակի 

"Visioni a colori dell’Antica Roma: mosaici dai Mu
sei capitolini" è il titolo della mostra che oggi inau
guriamo presso la Galleria Nazionale a Jerevan 
sotto il Patrocinio del Ministro della Pubblica Istru
zione, della Scienza, della Cultura e dello Sport 
della Repubblica di Armenia, Arayik Harutyunyan. 
Giungono dai Musei Capitolini – museo dei musei 
e perla della Città eterna quale prima collezione 
al mondo costituita nel 1734 per il beneficio del 
pubblico  ventuno mosaici la cui realizzazione at
traversa cinque secoli di storia dell’antica Roma, 
dal I a.C. al IV d.C. Un periodo straordinario, che 
si estende dalla Repubblica all’Impero. Storia della 
città di Roma, ovvero al tempo stesso storia della 
città in senso stretto e storia dei territori sui quali 
essa dispiegava il proprio dominio: dalla Lusitania 
alla Cappadocia, dall’Egitto alla Britannia. In sinte
si, urbs (città) e orbis (mondo). Cinquecento anni 
caratterizzati da straordinarie conquiste in cam
po politico, sociale ed economico, sotto la guida 
di consoli ed imperatori le cui imprese non cono
scono i confini del tempo. D’altro canto, un topos 
voleva che gli dei avessero individuato nell’Italia "il 
centro del centro".



Սա մի իրադարձություն է, որը նպաստում է հայիտա  
լական երկկողմ հարաբերությունների հետագա խթան
մանը և կոչված է թողնելու իր հետքը՝ ցուցադրված գլուխ
գործոցների արդիականության, յուրօրինակության և 
նրբագեղության շնորհիվ: Ավելին, խճանկարը՝ որպես գե
ղարվեստական արտահայտության ձև, կատարելապես 
համահունչ է հայ ժողովրդի ավանդույթներին: Գտնվելով 
Արևելքի ու Արևմուտքի ազդեցության տակ, այն հնագույն 
ժամանակներում խճանկարային տեխնիկան դարձրեց 
իր հիմնական գեղարվեստական ուղղություններից մե
կը: Ինչ վերաբերում է դասական օգտագործմանը, ապա 
Գառնու տաճարն՝ իր բաղնիքի բնութագրմամբ, ասվածի 
կարևոր վկայությունն է: 

Ռավեննայում էլ, հավանաբար արձանագրվել է հայ ժո  
ղովրդի և խճանկարային արվեստի փոխհարաբերութ
յունների հաղթարշավը: Հնագույն աղբյուրները Սան Վի  
տալե բազիլիկայի աբսիդում՝ Հուստինիանոսի դիմա
նկարի կողքին, հայկական ծագմամբ պատրիկություն են 
պատկերում՝ Ներսես պատրիկի գլխավորությամբ: Հա
յաստանի հետ կապը դրսևորվում է նաև մ.թ. 5րդ և 6րդ 
դարերում Ռավեննայում լաջվարդի զանգվածային օգ  
տա գործմամբ: Այդ քարը հայտնի է նաև որպես «հայ
կական կապույտ», քանզի այն մշակվում և վաճառվում էր 
հայազգի վարպետների գրեթե բացառիկ իրավա սութ  
 յան ներքո:

Առանց Հռոմի քաղաքապետի ու քաղաքապետարանի, 
Հռոմի մշակութային ակտիվների կապիտոլ յան վերակա  
ցու Մարիա Վիտորիա Մարինի Կլարելիի և նրա թիմի 
ակտիվ ու անթերի աջակցության այս հիանալի ցուցա
հանդեսն իրականություն չէր դառնա: Իմ սրտաբուխ 
երախ տագիտությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց: Շնոր
հակալություն եմ հայտնում նաև Հայաստանի Հանրապե  
տության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարար Արայիկ Հարությունյանին, Ազգային պատկե
րասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանին ու նրա գործ
ընկերներին՝ բեղմնավոր համագործակցության համար: 
Շնորհակալություն Glocal Project Consulting ընկերությա
նը՝ բացառիկ արհեստավարժության համար, ինչպես 
նաև Արդշինբանկին ու Fundación Echazarreta por Alta 
Gama Latinoaméricaին («Էկասարետա» հիմնադրամ՝ 
լա տինաամերիկյան երկրների համար)՝ անգնահատելի 
աջակցության համար:

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ 
Իտալիայի դեսպան

in epoca antica esso fece della tecnica del mosaico 
quella di principale elezione. Se dell’uso classico, 
nella sua caratteristica di servizio termale, rimane 
significativa testimonianza il tempio di Garni, è a 
Ravenna che si ebbe probabilmente il trionfo del 
rapporto tra il popolo armeno e l’arte musiva. Fon
ti antiche individuano accanto al ritratto di Giusti
niano nell’abside della basilica di San Vitale un 
patriziato di origine armena, con a capo Narsete. 
Collegamento con l’Armenia fornitoci anche dal 
massiccio impiego del lapislazzulo sempre a Ra
venna, tra il V e il VI secolo d.C. Pietra altresì detta 
"azzurro armeno" per il fatto di essere lavorata e 
commercializzata a quasi esclusivo appannaggio 
di queste maestranze.

Senza l’attivo ed impeccabile sostegno del Sindaco 
e del Comune di Roma Capitale, della Sovrinten
dente capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, 
Maria Vittoria Marini Clarelli, e della Sua squadra, 
questa splendida mostra non si sarebbe potuta re
alizzare. A Loro rivolgo il più sentito ringraziamen
to. Espressioni grate che indirizzo al Ministro della 
Pubblica Istruzione, della Scienza, della Cultura e 
dello Sport della Repubblica di Armenia, Harayk 
Harutyunyan, al Direttore della Galleria Naziona
le, Arman Tsaturyan, e ai Suoi collaboratori per la 
fruttuosa collaborazione. Un grazie alla società 
Glocal Project Consulting s.r.l per la professiona
lità fuori del comune, ad Ardshinbank ed alla Fun
dación Echazarreta por Alta Gama Latinoamérica 
per il prezioso sostegno.

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia
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