Ակադեմիական համագործակցության թեմայով քննարկում ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտե
տի դեկանի և Իտալիայի ԼՈՒԻՍՍ համալսարանի պրո

ֆեսոր, միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Ռաֆայել
Մարկետտիի միջև։

Dialogo sulla cooperazione accademica tra il deca
no della Facoltà di Relazioni Internazionali dell’U
niversità Statale di Jerevan e il Vice Rettore per le
Relazioni Internazionali dell’Università LUISS, Prof.
Raffaele Marchetti.

Իտալական և հայկական օծանագործության
արվեստի վերաբերյալ սեմինար։

Seminario sull’arte della profumeria italiana
ed armena.

Կա Ֆոսկարի համալսարանի պատվիրակության մաս
նակցությունը Երևանի պետական համալսարանի հիմ-

նադրման հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարութ
յուններին:

Partecipazione della delegazione dell’Università
Ca’Foscari, alle celebrazioni dedicate al centenario
della fondazione dell’Università Statale di Jerevan.

Իտալիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարության տրա
մադ րած կրթաթոշակները շահած ուսանողուհիները։

Le studentesse vincitrici di borse di studio conces
se dal Ministero degli Affari Esteri e della Coope
razione Internazionale della Repubblica Italiana.

Իտալիայի

դեսպանի

դասախոսությունը

Մոսկվայի

Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
երևանյան մասնաճյուղում։

Lectio dell’Ambasciatore d’Italia presso la Sede di
Jerevan dell’Università Statale "M. V. Lomonsov" di
Mosca.

Հայկական մշակութային ժառանգության կառավարմա

նը, պահպանությանը և արժևորմանը նվիրված աշխա
տանքներ՝ կազմակերպված ՌՕՔԵՄՓ Կենտրոնի կողմից։

Erasmus+ փոխանակման ծրագրի շրջանակներում Ճար
տարապետության և շինարարության Հայաստանի ազ

գային համալսարանի և Միլանի Պոլիտեխնիկի կազմա-

կերպած սեմինար՝ նվիրված քաղաքային վերա
կ անգն
մանը և կայուն շարժունակությանը։

Seminario sul restauro urbano e la mobilità so
stenibile organizzato dall’Università Nazionale di
Architettura e Costruzione di Armenia e dal Poli
tecnico di Milano, nell’ambito del programma di
scambio Erasmus+.

Lavori dedicati alla gestione, alla conservazione e
alla valorizzazione del patrimonio culturale arme
no, organizzati dal Centro ROCHEMP.

ՌՕՔԵՄՓ-ի իրականացրած վեբինարը՝ Երերույքի բա

զիլիկայի (6-րդ դար) և Անիպեմզա հնագիտական տե
ղանքի պատմության վերաբերյալ։

Մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբեր

յալ գիտական երկխոսություն՝ հայ, իտալացի, իրանցի,
լիբանանցի և թուրք փորձագետների միջև։

Dialogo scientifico sulla conservazione del patri
monio culturale tra esperti armeni, italiani, irania
ni, libanesi e turchi.

Webinar condotto dal ROCHEMP sulla storia della
Basilica di Yereruyk (VI secolo) e del sito archeolo
gico di Anipemza.

Երևանի պես խանդավառ, հյուրընկալ և հետաքրքրասեր քաղաքներում։

Բիանկո-Վալենտեն, Ֆրանց Չերամին, Կարլո Դե Մեոն,

ԿԵՆԴԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐ

Պատրիցիա

Պոզիլիպոն

և

Դանիելե

Սպանոն

այն

արվեստագետներն են, որոնք հրավիրվեցին Հա
յաս-

OPERE VIVE

տանի մայրաքաղաք՝ որոշ ժամանակ այնտեղ բնակվելու, ուսումնասիրելու ու քաղաքային նոր պատմութ

յուններ և հնարավոր նոր հարաբերություններ առաջար

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԸ
ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ

ARTE PUBBLICA ITALIANA
A JEREVAN

խմբագիր՝ ԻԶԱԲԵԼԼԱ ԻՆԴՈԼՖԻ

a cura di ISABELLA INDOLFI

«Կենդանի գործերը» հասարակական արվեստի

OPERE VIVE è un programma d’arte pub

յունն աջակցել է շուրջ երկու տարիների ընթաց

promosso nell’arco di circa due anni, con l’o

ծրագիր է, որը Երևանում Իտալիայի դեսպանութ
քում՝ նպատակ ունենալով ստեղծել աշխույժ և անմիջական հարաբերություններ այս հյուրընկալող

քաղաքի հետ, ինչպես նաև՝ կամուրջ ժամանա
կակից իտալական և հայկական մշակույթների

միջև։ Արվեստագետների կենսական հայացքի միջոցով դեսպանությունը կարողացավ կարդալ և

ճան աչել երկու երկրների միջև ընդհանուր ուղի
ները, կոչումներ և հակումներ, որոնք ունակ են
աջակցել ներկա և ապագա երկխոսություններին։

Նախագիծը, որը համահունչ է իտալական գեղար
վեստական հետազոտությունների մեծ մասի հետ,
հասարակական արվեստը դիտում է որպես տա

րածքի և տեղական մշակույթի հետաքննության և

ներգրավման գործիք։ Հասարակական արվեստը՝
որպես կապերի, հանդիպման վայրերի ու պահերի
ստեղծում և ոչ թե իրենց պատվանդանների վրա

ինքնորոշման պատրաստ, անշարժ և տոտեմիկ

հուշարձանների կերտում, ինչպես նաև՝ ճշգրիտ և
կանխորոշված իրադարձությունների փոխարեն
քա
ղ աքային

ներխուժումների

կազմակերպում։

Արվեստ, որն ունակ է ստեղծել հարաբերություն
ներ՝ զերծ բյուրոկրատական, լեզվական և ճարտարապետական սահմաններից ու խոչընդոտ

ներից։ Այս ոգով՝ «Կենդանի գործերը» ծնվում են

blica che l’Ambasciata d’Italia a Jerevan ha
biettivo di creare una relazione viva e diretta

con la città che la ospita, un ponte tra la cul
tura contemporanea Italiana e quella Arme
na. Attraverso lo sguardo vitale degli artisti,

l’Ambasciata ha potuto leggere e riconosce
re strade comuni tra i due Paesi, vocazioni in

grado di sostenere dialoghi presenti e futuri.
Il progetto, in assonanza con gran parte
della ricerca artistica italiana, vede nell’arte

pubblica uno strumento di indagine e coin
volgimento del territorio e della cultura loca

կելու համար։ Քաղաքը ու նրա բնակիչներին ունկնդրե
լուց, նրանց հետ երկխոսելուց հետո ծնունդ առան և տե
ղում կերտվեցին նախադեպը չունեցող կենդանի վեց
գործ եր։

Կենդանի կամ բաց գործերը ստեղծվեցին միջառարկա

յական խաչաձև գործընթացի միջոցով, որը ներառում
է կատարողական, տարածական և հարաբերությունների կողմեր՝ համաձայն վայրի և համայնքի վրա հիմն-

ված գործելակերպի։ Այլ կերպ ասած՝ ստեղծագործութ
յունն ազատ է ինքնադրսևորվելու, խուսափելու արվեստագետի կամ դիտողի սուբյեկտիվության հսկողությու

նից, միաձուլվելու նպատակակետին և հանրությանը,
ընդգ րկելու ուրիշների ժամանակը և տեղը։

Այս լայն տեսլականում համադրող Իզաբելա Ինդոլֆիի

մշակած գեղարվեստական ուղին առաջացրեց մասնակ

ցության և փոխանակման այնպիսի աճ, ինչը թույլ տվեց
դեսպանությանը շեղվել քաղաքի իրական և առօրյա
կյանքից։

le. Arte pubblica come creazione di connes

Դեսպանությունը որպես առաջին քայլ՝ Կարլո Դե Մեոյի

di monumenti auto-referenziali, immobili

կան կերպով չեղ յալ համարեց քաղաքաշինական այն

bane, anziché eventi puntuali e predefiniti.

քաղաքից։ Քաղաքային շեմն անցնելուց հետո գործըն

dalle costrizioni dei confini e delle barriere

բախող սիրտը՝ Կասկադ, որտեղ հարգանքի տուրք մա-

sioni, luoghi e momenti di incontro, anziché

շրջակա միջավայրի քանդակի միջոցով, խորհրդանշա

e totemici sui loro piedistalli; incursioni ur

խոչընդոտը՝ ցանկապատը, որը նրան առանձնացնում է

Arte in grado di generare relazioni libere

թացը տեղափոխվեց դեպի հայկական վերածննդի բա-

burocratiche, linguistiche e architettoniche.

տուցեց՝ Դանիելե Սպանոյի վիզուալ քարտեզագրմամբ։

Con questo spirito, in grembo ad una città
entusiasta, accogliente e curiosa come Jere
van, nasce OPERE VIVE.

Այնուհետև, գեղարավեստական հետազոտութ
յ ունները
շարունակվեցին մինչև Երևանի արվարձանները՝ լքված

և քայքայված տարածքներ, որոնց վրա լուսային ռեֆ
լեկտ որները վառեց եվրոպական i-Portunus մրցույթում
հաղթող ճանաչված Ֆրանց Չերամին՝ համաշխարհային

Bianco-Valente, Franz Cerami, Carlo De Meo, Patri
zia Posillipo e Daniele Spanò sono gli artisti invitati
a svolgere un periodo di residenza nella capitale
armena, con il compito di esplorare e proporre
nuove narrative urbane e nuove relazioni possibili.
Dall’ascolto e dal dialogo con la città e i suoi abi
tanti, sono nate sei opere vive, inedite, concepite e
realizzate in loco.
OPERE VIVE, ovvero opere aperte, create attraver
so un processo cross-disciplinare che comprende
aspetti performativi, spaziali e relazionali, secon
do pratiche site-specific e community-based. In
altre parole, l’opera è libera di auto-generarsi,
sottraendosi al controllo della soggettività dell’ar
tista o del committente, per fondersi con la desti
nazione e con il pubblico, per abbracciare il tempo
e il luogo altrui.
In questa ampia visione, il percorso artistico svi
luppato dalla curatrice Isabella Indolfi ha genera
to un crescendo di partecipazione e di scambi che
ha permesso all’Ambasciata una digressione nella
vita reale e quotidiana della città.
Come primo passo, l’Ambasciata ha annullato sim
bolicamente le barriere architettoniche che la se
parano dalla città, attraverso la scultura ambien
tale di Carlo De Meo. Una volta varcata la soglia
urbana, l’azione si è spostata nel cuore pulsante
della rinascita armena, omaggiando la Cascata con
il monumentale video-mapping di Daniele Spanò.
In seguito, l’esplorazione artistica ha proseguito
fino ai confini di Jerevan, in zone abbandonate e
degradate su cui ha acceso i riflettori Franz Cera
mi con il progetto d’arte globale Lighting Flowers,
vincitore del bando europeo i-portunus. Il passo
successivo è stato il coinvolgimento diretto dei cit
tadini e delle comunità locali. In quest’ottica si col
loca Ogni Dove / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ di Bianco-Valente,
un intenso progetto sulla diaspora che ha richiesto
la partecipazione delle comunità armene di tutto

արվեստի «Ծաղիկների լուսավորում» նախագծով։ Հա-

ջորդ քայլը եղավ քաղաքացիների և տեղական հա
մայնքն երի անմիջական ներգրավվածությունը։ Այս հա-

մատեքստում ընդգրկված էր Բիանկո-Վալենտեի OGNI

DOVE / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ-ը՝ սփյուռքի վերաբերյալ խոր
իմաստ նախագիծ, որն ընդգրկեց ող ջ աշխարհի հայ-

կական համայնքների մասնակցությունը։ Ի վերջո, Պատ

րիցիա Պոզիլիպոյի մարդաբանական մոտեցմամբ լու
սանկարչական ուսումնասիրությունը, որը հետազոտեց
Իտալիայի և Հայաստանի միջև պատմական և ժամա
նակակից միահյուսումները՝ գլխավոր հերոսների գտնվելու վայրերի և դեմքերի միջոցով։

Այսպիսով, «Կենդանի գործերը» քարտեզագրեցին այն

ամենը, ինչը կենդանի է, այն սահմանելով՝ ըստ հայկա
կան մշակույթի հայեցակարգի ող ջ ընթացքում ընկալ
ված զգայական ինտենսիվության փոփոխությունների։
Նրանք աղտոտեցին քաղաքը, տարածեցին նոր հեռանկարներ և ստեղծեցին մտքի ազատություն։ Նրանք

վերականգնեցին գեղարվեստական ստեղծագործութ
յան զգացականությունը՝ որպես պատասխանատվութ

il mondo. Infine, l’indagine fotografica dal sapore
antropologico di Patrizia Posillipo ha esplorato gli
intrecci storici e contemporanei tra Italia e Arme
nia, attraverso luoghi e volti dei protagonisti.
Così, le OPERE VIVE hanno realizzato una mappa
tura di ciò che è vivo, definendolo attraverso le
variazioni delle intensità sensibili percepite lungo
i tratti della cultura armena; hanno contaminato
la città, disseminato nuove prospettive e generato
libertà di pensiero; hanno restituito il senso della
creazione artistica come esercizio di responsabili
tà; hanno dato l’idea di poter fare della diploma
zia uno strumento di rapporto che dal basso, dalla
comunità, dal comune cittadino e dall’artista può
arrivare infine a chi quel rapporto deve codificarlo
e tradurlo in azione politica.
Tutto ciò si è svolto in quell’invisibile spazio di
apertura che inaugura ogni dialogo e lascia tracce
indelebili nella memoria collettiva.

յան զգացում։ Նրանք տվեցին այն գաղափարը, որ կա-

րողանան դիվանագիտորեն մոտենալ հարաբերություն

ների գործիքին, որը ներքևից՝ համայնքից, հասարակ
քաղաքացուց և արվեստագետից ի վերջո կարող է հաս
նել նրանց, ովքեր պետք է դա կոդավորեն և վերածեն
քաղաքական գործողության։

Այս ամենը տեղի է ունեցել այն անտեսանելի բացման

տարածքում, որը միաժամանակ սկսում է երկխոսություն և անջնջելի հետքեր թողնում հավաքական հիշողութ

Իտալիայի Հանրապետության նախագահի բարձր հո

յան մեջ։

վանու ներքո, Իտալիայի Հանրապետության Արտաքին

գործերի և միջազգային համագործակցության նախա
ԻԶԱԲԵԼԼԱ ԻՆԴՈԼՖԻ

համադրող

ISABELLA INDOLFI
Curatrice

րարության աջակցությամբ իրականացվող «Աշխարհում

իտալերենի XVIII շաբաթ» ծրագրի շրջանակներում, որը
կրում էր «Իտալերենը և ցանցերը, ցանցերը իտալերե
նի համար» խորագիրը, Երևանում Իտալիայի դեսպա
նությունը հրավիրել էր արվեստագետ Կարլո Դե Մեոյին։

Nel quadro della XVIII Edizione della Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo dal titolo "L’italia
no e la rete, le reti per l’italiano", realizzata sotto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana e con il supporto del Ministero degli Affa
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale della
Repubblica Italiana, l’Ambasciata d’Italia a Jerevan
ha invitato l’artista Carlo De Meo.

«Ընդամենը մի քանի օրից, գուցե ամսից,

սակայն մի օր այս ստեղծագործությունը

կհանեն և այն գոյություն չի ունենա այլևս:
Գործը ծնվել և ապրելու է միայն այս տա
րածքի ու այս ժամանակահատվածի հա
մար»:

ԿԱՐԼՈ ԴԵ ՄԵՈ

"Solo pochi giorni o forse mesi, ma un
giorno questa opera sarà rimossa e non
ci sarà più. Quindi è nata e vivrà solo in
quella zona e per quel periodo lì".
CARLO DE MEO

Ոսկյա թերթեր, մատիտ և նկարչություն՝ պատկերելու
հա
մ ար Արարատը։ Դանիելե Սպանոյի հիասքանչ աշ

խատանքը ցուցադրվել է Հայաստանում Իտալիայի դես

պանությունում՝ Իտալիայի Հանրապետության օրվա տո
նակ ատարության ընթացքում։

Foglie d’oro, matita e pittura per dare forma all’
Ararat. La grande opera di Daniele Spanò è stata
esposta durante la Festa della Repubblica Italiana
all’interno dell’Ambasciata d’Italia in Armenia.

Իտալիայի Հանրապետության 73-րդ տարե

դարձի կապակցությամբ՝ Հայաստանում Իտա-

լ իայի դեսպանությունը Երևանի մշակութ ային
վերածննդի խորհրդանիշ հանդիսաց ող հու-

շարձանի՝ Կասկադի վրա վրա ներկա
յ աց-

րեց Դանիելե Սպան ոյի «ՕՐԲԻՍ» նախագ իծը։

In occasione del 73esimo anniversario della
Repubblica Italiana, l’Ambasciata d’Italia in
Armenia ha presentato il progetto "ORBIS" di
Daniele Spanò, sul monumento simbolo della
rinascita culturale della città di Jerevan, Casca
de.

«LIGHTING FLOWERS»-ը քաղաքների վերածննդի համ
աշխարհային գեղարվեստական նախագիծ էր, հիմնված ծայրամասերի ուսումնասիրությունների վրա։ Վիդեո մափինգի մեկօրյա ինստալ յացիաների միջոցով

Ֆրանց Չերամին գեղանկարչական գույներով և շար
ժումներով ներխուժում է քաղաքների լքված վայրերը,

որոնք, ինչպես դիմացկուն ծաղիկներ, ծաղկում են ժա
մանակակից փլատակների մեջ։ Չերամիի թվային գեղա

նկարչությունը անկանխատեսելի ձևով տարածվում է
քաղ աքների վրա՝ վերափոխելով տարածքները նոր քա
ղաքային պատմություններ ստեղծելու համար։

LIGHTING FLOWERS è un progetto d’arte globale
di rigenerazione urbana che esplora le periferie
del mondo. Attraverso effimere installazioni di
video-mapping, Franz Cerami invade i luoghi ab
bandonati delle città con colori e gesti pittorici
che, come fiori resilienti, sbocciano luminosi tra le
rovine contemporanee. La pittura digitale di Cera
mi si espande in maniera virale e imprevedibile sul
le superfici delle città, ridipingendo gli spazi per
creare nuove narrative urbane.

Բիանկո-Վալենտե զույգը լիովին հասկացել էր գրերի

արժեքը հայ ժողովրդի համար և դրանք օգտագործել
ինքնատիպ գեղարվեստական աշխատանք ստեղծելու

նպատակով: 2019 թ. սեպտեմբերի 4-ից ի վեր OGNI
DOVE / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ գրությունը հայտնվեց Հայաստա

նում Իտալիայի դեսպանության շենքի ճակատին տեղա
դրված ուշագրավ ինստալ յացիայի միջոցով։

OGNI DOVE/ ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ նախագիծը սկիզբ է առնում
այն գաղափարից, որ Հայաստանն ամենուրեք է՝ իր
վարչ ական սահմաններից անդին։ Այդ «ուր»-ը ոգու այն

վայրն է՝ ծածկագրված սեփական այբուբենում և ձեռ ա

գրերում, որն այդքան հպարտորեն պահպանում է հայ
ժողովուրդը: OGNI DOVE / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ-ը կոչ է անում
խորհել «Սփյուռք»-ի մասին ոչ որպես սփռվածություն,

այլ՝ որպես տարածում։ Այն համայնքների մի արգասա
բեր ներկայություն է աշխարհում, որը դյուրացնում է

մշտապես նոր կապերի հյուսումը և, միևնույն ժամանակ, նոր հեռանկարներ բացում հայրենիքի առջև:

Il progetto OGNI DOVE / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ è partito
dall’idea che l’Armenia è ovunque, ben al di là dei
suoi confini amministrativi. "Ovunque" è quel luo
go dello spirito che tanto fieramente questo popo
lo conserva, codificato nel suo alfabeto e nei suoi
manoscritti. OGNI DOVE / ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ sollecita a
riflettere sulla diaspora armena, non intesa come
dispersione, ma come diffusione. Una presenza
feconda delle comunità nel mondo, che facilita
la tessitura di sempre nuovi legami e dischiude al
tempo stesso nuove prospettive alla Madrepatria.

Ֆրանց Չերամիի «REMIX PORTRAITS» նա-

խագիծը իրականացվեց Հայաստանի Ազ-

գային կամերային նվագախմբի (դիրիժոր`
Մարիո Լեոտա, Իտալիա) և իտալացի սաքսաֆոնահար Մարկո Ալբ ոնետիի մասնակ
ցությամբ:

Il progetto "REMIX PORTRAITS" di Franz
Cerami è stato realizzato con la partecipa
zione dell’Orchestra da Camera Nazionale
di Armenia (Direttore d’Orchestra Mario Le
otta, Italia) e del sassofonista italiano Mar
co Albonetti.

«ՀԵՏՔԵՐ – Իտալիա Հայաստան»-ը ճանապարհորդութ
յուն է արևմուտքից արևելք, հյուսիսից հարավ, որն անց

նում է Իտալիայի և Հայաստանի շրջանների մեծ մասով՝

որոնելով երկու երկրների միջև մինչ օրս կենդանի կա
պերը։ Վայրերն ու դեմքերը կպատմեն մշակութային, գե-

ղարվեստական, գիտական և առևտրային փոխանա
կումն երից կազմված այս եռանդուն կապի մասին։

“TRACCE - Italia Armenia” è un viaggio da ovest a
est, da nord a sud, attraverso le principali regio
ni italiane e armene, alla ricerca delle connessioni
ancora vive tra i due paesi. Luoghi e volti racconte
ranno questo intenso legame, fatto di scambi cul
turali, artistici, scientifici e commerciali.

Նրա լուսանկարների իրական թեմաները պատմություն

ներն են, որոնք յուրաքանչ յուր մարդ պատմում է հա
յացքների, ժեստերի, լուսանկարվելու համար ընտրած

վայրերի կամ իրերի միջոցով։ Իտալիայի և Հայաստանի

միջև այս նախագծում մարդիկ իրենց ներսում կրած
մշակույթի կենդանի հետքերն են, մշակույթով, կրոնով և

բնավորությամբ իրար շատ նման երկու երկրների հան
դիպման վկաներն ու ստեղծողներն են։

Պատրիցիա Պոզիլիպոյի լուսանկարչական տեսողութ

յունը նման է փաղաքշանքի. այն չի տիրանում պատկե
րին, ոչ էլ սահմանափակվում է արձանագրելով, այլ, դիմանկարի տեխնիկայի տրամադրած ժամանակի շնոր

հիվ, սերտ կապի մեջ է մտնում սուբյեկտների հետ՝ վեր-

ջիններիս բնավորությունն ու զգացողություններն ընկա
լելու նպատակով։ Սա է այս՝ գրեթե մարդաբանական

գործողության իմաստը, որին հաջողվում է ոչ միայն փաս
տագրել համայնքների և մարդկանց փոխակերպումները, այլ նաև որսալ ներքին տեսարանները՝ վեր խոյաց
Պատրիցիա Պոզիլիպոյի ճանապարհորդությունը սկս

վել է Իտալիայում՝ հետևելով ճշգրիտ պատմական և
մշակութային կոորդինատերին և իրենց ներսում անձնական պատմությունների և իրերի ուղեբեռ կրող հա

սարակ մարդկանց թաքնված հետքերին. գաղթականներ,

որոնք չեն ճանաչում սահմաններ և թողնում են իրենց
անցման կամ բնակության հետքերը, ինքնություններ,
որոնք ձևավորվում են խորը և տարասեռ մշակութային
արմատների միահյուսումից։

Il viaggio di Patrizia Posillipo è partito dall’Italia,
seguendo precise coordinate storiche e culturali,
sulle orme nascoste di gente comune che porta
con sé bagagli di oggetti e storie personali; mi
granti che non conoscono confini e lasciano tracce
del loro passaggio o del loro permanere; identità
che si formano nell’intreccio di radici culturali pro
fonde ed eterogenee.

նելով դրանք որպես մշտապես փոփոխվող ինքնության
դրամայի և գեղեցկության պոետիկ փոխաբերություն։

Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության կողմից Հա-

յաստանի մայրաքաղաքում տեղադրված հանրային ինս
տալ յացիան և տպագրված կատալոգը համայնքներին
ու հանրությանն են վերադարձնում ճանապարհորդութ

յան ընթացքում հավաքված հույզերն ու պատմություննե
րը։

I veri soggetti delle sue fotografie sono le storie
che ogni persona racconta attraverso gli sguardi, i
gesti, i luoghi o gli oggetti scelti per farsi ritrarre.
In questo progetto tra Italia e Armenia, le perso
ne sono tracce viventi della cultura che si portano
dentro, testimoni e creatori dell’incontro tra due
Paesi molto simili per cultura, religione e carattere.

L’occhio fotografico di Patrizia Posillipo è come
una carezza; esso non si appropria dell’immagine,
né si limita a registrare ma, grazie al tempo con
cesso dalla tecnica del ritratto in posa, si mette
in stretta relazione con i soggetti, nell’intento di
coglierne il carattere e il sentimento. È questo il
senso di un agire quasi antropologico che riesce
non solo a documentare le trasformazioni delle
comunità e delle persone, ma anche a catturarne
i paesaggi interiori, ergendoli a metafora poetica
del dramma e della bellezza di identità in continuo
cambiamento.

Una installazione pubblica nella capitale armena
e un catalogo realizzati dall’Ambasciata d’Italia in
Armenia, restituiscono alle comunità e al pubblico
le emozioni e le storie raccolte durante il viaggio.

ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱՅԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՎ ԱՊՈՒԼԻԱՅԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Պատմական կապերը Ապուլիայի, որը մշտապես հան

դիսացել է Արևելքի և Արևմուտքի միջև հոդակապ, և Հա-

յաս
տ անի միջև սկսվում են 10-րդ դարում, իսկ ավելի
ստույգ՝ այն տարիներին, երբ Բարին Իտալիայի հարա-

վում բյուզանդական տիրապետությունների մայրաքա

ղաքն էր: Բյուզանդական հասարակությունը կազմում

էին բազմաթիվ ազգեր և տարբեր մշակույթներ, որոնք
միասին ապրում էին քիչ թե շատ համերաշխ, սակայն՝
միմյանց չխառնվելով: Հունարենը և լոնգոբարդների լե

զուն, եբրայերենը, սիրիականը և ղպտիերենը հայերենի

հետ միասին կարելի էր լսել Բարիի փողոցներում և մեր
ձակա ճանապարհներին:

Բարիի պատմական փաստաթղթերի մատյանում /Codi-

ce Diplomatico Barese/ և Chartularium Cupersanens մագա
ղաթյա ձեռագրում բազմաթիվ վկայություններ կան Բա
րիում առաջին հայկական համայնքների մասին: Որոշ
հայ ընտանիքներ կամ հայկական ծագում ունեցող ըն-

տանիքներ, որոնք բնակություն էին հաստատել քաղա

քում, սեփական կալվածքներ ունեին Բարիից ոչ շատ

հեռու գտնվող հույներին հայտնի Չելիեի՝ հին Կաելիա
դեի Պեուչետի շրջակայքում:

Բարիում հայերի ներկայության մասին մեզ հասած ամենավաղ փաստաթուղթը թվագրվում է 990 թ.: Դա մի մա-

գաղաթ է՝ մի հոգևորականի հայերեն տառերով վավե
րացված ստորագրությամբ: Փաստաթղթում կարդում

ենք, որ դատավոր Ֆալկուս ֆ. Ռոդեմպրանդին, Բա
րիից չկարողանալով վկայություններով ապացուցել, որ
իրավունք ունի իր սեփական տուն մտնել Կալոյոհան

նես ֆ. Ջիորջիի տան դռնով, խոստանում է վերջինիս

նշված դռան փոխարեն պատ շարել և հետագայում ոչ

մի այլ դուռ չբացել: Ուղղանկյունաձև մագաղաթը ներ
կայումս պատկանում է Բարիի Սուրբ Նիկողայոս տաճա

րի ժառանգությանը, դրա չափերն են 45 x 32 սմ, ունի
որոշ ողողամաշումներ, մասնավորապես ձախ եզրի

երկ այնքով, սակայն հստակ և հեշտ ընթերնելի է + ԵՍ
ՅՈԻՍԵՓ ԵՐԷՑ ՎԿԱ ԵՄ:

Մի փաստաթղթում էլ մեկ այլ ժամանակակից՝ Դումմել
լիի որդի, Կոլայոհաննես անունով ոմն հոգևորական

NOTE SULLE RELAZIONI TRA ARMENIA E
PUGLIA DI CARLO COPPOLA

Il legame storico tra la Puglia, regione da sempre
cerniera tra Oriente ed Occidente, e l’Armenia
inizia nel X secolo e, precisamente, negli anni in
cui Bari era la capitale dei possedimenti bizantini
nel Mezzogiorno d’Italia. La società bizantina era
composta da numerose etnie e culture diverse, che
convivevano in modo quasi sempre in modo paci
fico, ma senza mescolarsi, i matrimoni misti infatti
erano vietati per legge. Lingua greca e longobar
da, ebraica, siriaca oltre quella armena potevano
essere udite tra le strade di Bari e lungo le vie che
portavano al contado.
Numerose sono le testimonianze circa le prime co
munità armene insediatesi a Bari che si evincono
dai documenti del Codice Diplomatico Barese e nel
Chartularium Cupersanens. Alcune delle famiglie
armene o d’origine armena insediate nel territori
torio cittadino possedevano ad esempio proprietà
in agro di Ceglie - l’antica Kaelia dei Peuceti - poi
insediamento greco, pochi chilometri da Bari.
Il documento più antico, a noi giunto, in tal senso,
che attesta presenze armene stabili a Bari, risale al
990. Si tratta di una straordinaria pergamena che
viene controfirmata in caratteri armeni da un chie
rico. Vi si legge che il giudice Falcus di Bari, non
avendo potuto provare con testimonianze che ave
va diritto ad una porta praticata nella casa di tale
Caloiohannes, presumibilmente armeno, per en
trare nella propria abitazione, gli aveva promesso
di murare la detta porta e di non aprirne alcun'al
tra in seguito. La pergamena di taglio rettangola
re, è attualmente in possesso del Patrimonio della
Basilica di San Nicola a Bari, ha dimensioni di cm 45
x 32, presenta alcune erosioni in particolare lungo
il margine sinistro, ma è facilmente leggibile chia
ramente + ԵՍ ՅՈԻՍԵՓ ԵՐԷՑ ՎԿԱ ԵՄ (traslitte
razione + Yes Iusef Yerets Vka em, traduzione Io
chierico Iusef sono testimone).

հանդիսանում էր իրավական ժառանգորդ Չելիե դաշ
տում երեք հողակտորի, որոնք նրա հայրը գնել էր մի

հայ կնոջից՝ Մոիսեո Փաշիկի դուստրից: Մինչդեռ Սիմա-

գոնի որդի հոգևորական Մելեն՝ հայ քահանան, ապօ
րինի զավթել էր այդ հողակտորներից մեկը, որի մի մա

սը հետագայում նրա որդի Իոհաննեսը վաճառել էր հայ
Աքանի որդի Կրիկորին: (Codice Diplomatico Barese, հա
տոր IV, թ.4, էջ 8-9):

1005 թ. հայ հոգևորական Մոսեսը հիմնում է Սուրբ

Գևորգ եկեղեցին, որը, հավանաբար, գտնվում էր Կորտե
դել Կատապանոյի մոտակայքում, այլ կերպ ասած՝ այն

վայրում, որտեղ կխոյանա Սուրբ Նիկողայոսի տաճարը՝
հաճախ հիշատակված որպես նավահանգստի Սուրբ

Գևորգ, իսկ 1210 թվականից` որպես հայերի Սուրբ
Գևորգ: Թեև վերափոխված Սան Լուկա դելի Իլլիրի
եկեղեցու՝ դեռ այսօր այն գոյություն ունի, իսկ մոտ 12րդ դ. թվագրված մեկ այլ՝ հայերի Սուրբ Գևորգ կոչվող

գմբեթաձև եկեղեցին գտնվում է Բարիի բնակելի կենտ
րոնից մոտ մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա:

1011 թ. կազմած մի փաստաթուղթ պատմում է, որ Տարա

նտոյից Արկոնտիսսան՝ հայ հոգևորական Մոսեի/Մով

սեսի այրին, Մոսեի/Մովսեսի խորթ որդու Անդրեայի հետ
համաձայնության է գալիս՝ ամուսնու գույքի մեկ քառոր
դի և նրան տրված տասներկու սոլդո պարտքի վրա

իրավունքների վերաբերյալ (Codice Diplomatico Barese,
հատոր IV, թ.11, էջ 21–24):

Բարիի հայկական թաղամասը գտնվում էր հենց Կորտե

դել Կատապանոյի դիմաց՝ բյուզանդական Պրետորի տա-

ր ածքում: Այսօր դեռ գոյություն ունի, թեև ռոմանակ ան

ոճով, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված եկեղեցին:
Այդ եկեղեցին Մելես անունով հայ վանահոր հետ միա
սին հիշատակվում է 1015 թ. մի փաստաթղթում: 1089 թ.

հանրային եկեղեցուց այն վերափոխվում է հայկական
ծագ ում ունեցող Ադրալիստո ազնվական ընտանիքի սե
փական մատուռի:

Հայերը նաև կարևոր դեր էին կատարում բյուզանդա

կան բանակում՝ զբաղեցնելով ազդեցիկ և ղեկավար
պաշ
տ ոններ: 1008–1010 թթ. կատապան/կուսակալ էր
Կուրկուաս (Գուրգեն) տոհմից Ջիովաննի անունով հայը,

իսկ 1011 թ. Կեփալենների բանակաթեմի հայ ստրատ եգ
Լևոն Թոռնիկոսը (Թոռնիկ) բյուզանդական բանակով

In un documento un altro coevo, un chierico Cola
iohannes, forse lo stesso del precedente, è erede
legittimo di tre pezzi di terra, nel piano di Ceglie,
comprati da suo padre da una donna armena, fi
glia di Moiseo Pascike. Intanto il Chierico Mele, fi
glio di Simagone presbitero e armeno, aveva preso
arbitrariamente uno di quei pezzi, di cui in seguito
una parte era stata venduta da suo figlio Iohannes
a Cricori, armeno anche lui armeno. (Codice Diplo
matico Barese, vol.IV, n.4, pp.8-9).
Nel 1005 Mosese, chierico armeno, fondava la
chiesa di San Giorgio, probabilmente ubicata nei
pressi della Corte del Catapano, ossia nel luo
go ove sorgerà la Basilica di San Nicola, segnala
ta spesso come San Giorgio del porto e nel 1210
come San Giorgio degli Armeni. La Chiesa ancora
oggi è esistente forse trasformata in San Luca de
gli Illiri mentre un’altra chiesa di San Giorgio detta
degli Armeni dotata di cupola, databile intorno al
XII sec. si trovava a circa un chilometro dal centro
abitato barese.
Un documento rogato nel 1011 racconta che Ar
chontissa di Taranto, vedova di Mosei clerico arme
no, perviene ad un accordo con il figliastro Andrea
figlio di Mosei, per i diritti che essa vantava sulla
quarta parte dei beni del marito e su un credito di
dodici soldi, che al medesimo aveva prestati (Codi
ce Diplomatico Barese, vol.IV, n.11, pp.21-24).
Il quartiere armeno di Bari si trovava proprio di
fronte alla Corte del Catapano all’interno del Pre
torio bizantino; le strutture di base si trovano, seb
bene nelle forme romaniche, ancora nella zona.
Tra queste è individuabile la chiesa dedicata a San
Gregorio l’Illuminatore. Tale chiesa è ricordata in
un documento del 1015 assieme al suo abate e
rettore, l’armeno Meles. Nel 1089 era divenuta,
da chiesa pubblica, cappella privata della famiglia
aristocratica degli Adralisto, anch’essi di origine
armena.
Gli Armeni svolgevano un ruolo preminente anche
nell’esercito bizantino di stanza a Bari, ricoprendo

հետ է նվաճում Բարին: Առաջինը հայկական ծագումով
բյուզանդական զորավար էր, որի մասին հայտնի է,
որ նա եղել է Սամոսի բանակաթեմի ստրատեգ: 1007 թ.
կռվում զոհված կատապան Ալեսսիո Քսիփեասի մա-

հից հետո, Բյուզանդիայի կայսր Բարսեղ II /Վասիլ Բ/
(976–1025

թթ.)

հրամանով

Ջիովաննին

նշանակվեց

Իտալիայի կատապան: Նա ժամանեց Բարի 1008 թ. մա

յիսին: 1009 թ. մայիսի 9-ին Բարիում Մելոսի կողմից ղեկավարած նորմանների ապստամբությունը, որն արագ
տարածվեց Իտալիայի Կատեպանատի մյուս քաղաք

ներում: Նա կրտսեր զավակ էր և Տարոնի իշխան Գրիր որ

Ա-ի եղբայրը, հետևաբար Բագրատունիների ազնվա

տոհմի ազգակից էր: 1010 թ. նա Ապուլիայում ուղեկցում
էր նոր կատապան Վասիլ Արջիր Մեսարդոնիտին: 1016 թ.
կատապան Վասիլը մահանում է, և Բյուզանդիայի կայսր

Բարսեղ Բ/Վասիլ Բ կատապան է նշանակում Լևոնին:

Վերջինս ժամանում է Բարի 1017 թ. մայիսին, սակայն այդ
ժամանակ Բարիից Մելոսը նորմանների աջակցությամբ
նոր ապստամբություն էր կազմակերպել: Թոռնիկոսը,

որին նաև կոչում էին Կոնտոլևոն, որոշում է բանակի

հրամ անատարությունը իր ձեռքը վերցնել: Նա բանակը

տարավ Չիվիտա, որտեղ և տեղի ունեցավ երկրորդ ճա
կատամարտը, որը Մելոսը կրկին հաղթեց:

Հայկական ծագում ուներ նաև Վասիլ Մեսարդոնիտը, ով,
ինչպես հիշատակվում է տապանագրում՝ 1011 թ. վերա
կառուցեց Պրետորի տարածքը:

Մի տպավորիչ և կարևոր վկայություն էլ պատմում է, որ

Բարիի բնակիչ, ծագումով հայ պատրիկ Կուրկորիոն

(հավանաբար Գուրգեն անվան հելլենիստականացված

ձևն է), հիշատակված որպես շատ իմացունակ դատա
վոր, եղել է 1087 թ. առևտրա-զինվորական արշավի, որի

հիմքում այսպես կոչված՝ Միրայից դեպի Բարի Սուրբ
Նիկողայոսի մասունքների տեղափոխումն էր, կազմա
կերպ իչներից մեկը:

Բոլոր այս՝ թե՛ փաստագրված և թե՛ ժամանակի պատմա-

գիրների տվ յալները վկայում են Բարիի հասարակութ
յունում հայկական ծագումով պատրիկության առկայութ
յան և նրա առաջնային կարևորության դերակատարման
մասին:

Բարիում և դրա շրջակայքում (մասնավորապես Չելիեյի
Չիլլարո կամ Չիլարո և Սաո ագարակներում) հայկական

posizioni di prestigio e di comando. Tra il 1008 e il
1010 fu Catapano d’Italia l’armeno Giovanni della
casata Curcuas (da Gurghen), mentre nel 1011 l’ar
meno Leone Tornikos (Tornik), strategos del thema
di Cafalonia, riconquistò Bari sotto le armi bizan
tine. Giovanni Cuarcuas fu un generale bizantino
di origini armene del quale si sa che era strate
gos del thema di Samos. Con la morte nel 1007 del
catapano Alessio Xiphias, Giovanni fu promosso
dall'imperatore bizantino Basilio II (976-1025) a
Catapano d’Italia. Arrivò a Bari nel maggio 1008.
Il 9 maggio 1009 ebbe inizio a Bari una rivolta nor
manna guidata da Melo di Bari, che si diffuse rapi
damente nelle altre città del Catapanato d'Italia.

ներկայության մասին վկայում են նաև հայկական ավան-

Leone detto Tornikos - in armeno tornik significa
ancora oggi nipote – era fratello di Grigor I, princi
pe di Taron e quindi imparentato con la famiglia no
bile armena dei Bagratidi. Nel 1010 accompagnò
in Puglia il nuovo catapano Basilio Argiro detto il
Mesardonite. Nel 1016, Basilio morì e l'imperatore
bizantino Basilio II nominò al suo posto proprio Le
one. Egli arrivò a Bari nel maggio del 1017 ma nel
frattempo il patrizio barese Melo di Bari, appog
giato dai Normanni, aveva organizzato una nuova
rivolta. Tornikos, detto anche Contoleone, decise
di prendere egli stesso il comando dell'esercito,
che condusse presso Civita, dove ci fu una seconda
battaglia anche questa vinta da Melo.

հիմքում գտնված Սուրբ Բարդուղիմեոսի եկեղեցու հետ,

D’origine armena era anche il Catapano Basi
lio Mesardonide che nel 1011, come ricordato da
un’epigrafe, ristrutturò l’area del Pretorio di Bari.
Una testimonianza suggestiva ed importante, so
stiene che il patrizio barese di origine armena Cur
corio, (probabile grecizzazione del nome Gurghen)
ricordato come “giudice perspicacissimo”, sia stato
uno degli uno degli organizzatori, nel 1087, della
spedizione commerciale-militare che fu alla base
della cosiddetta traslazione delle ossa di San Nico
la da Mira, in Asia Minore, a Bari.
Tutti questi dati, sia quelli documentati che quelli
solo riferiti dai cronachisti dell’epoca, testimonia
no comunque la piena pertinenza dei patriziato di

դույթի սրբերի անուններով եկեղեցիները՝ Սուրբ Պրիս

կոս, Սուրբ Պրոկոպիոս, Սուրբ Պանկրացիոս, Սուրբ Մաուրո: Բարիի տաճարի մոտակայքում գտնվում էին փաս

տագրված բազմաթիվ բյուզանդական եկեղեցիներ, որոնցից մի քանիսը նվիրված էին հայկական հարուստ տիեզերածնությունում առկա սրբերին, և որոնց տեղի հայ

կական հնագույն համայնքը պատմականորեն նվիրված է՝
Սուրբ Պրոկոպիոսը, կառուցված 1020 թ. բյուզանդական

զորավար Տուբակիի կողմից, և որն այսօր արդեն գո
յություն չունի, Սուրբ Գրիգոր՝ կոչված «դե Ֆալկոնիբուս»
ընտանիքի անունով, որի սեփականությունը դարձավ

հետագա դարերի ընթացքում: Այդ եկեղեցին կարելի է
նույնականացնել մի քանի մետրի վրա Սիմի պալատի

որն այսօր դեռ գոյություն ունի: Բյուզանդական Պրետո
րի տարածքում գտնվում էր նաև Սուրբ Էուստրացիո
նահատակի եկեղեցին, որը 19-րդ դարի վերջում քանդ

վեց՝ տարածքը Նիկողայոսի տաճարին զիջելու: Ըստ
պատմաբան Նինո Լավերմիկոկկայի՝ հայկական ծագ

ման եկեղեցիներ են նաև Սուրբ Պելագիա (ներկայիս
Սուրբ Աննան) և Սուրբ Օնոֆրիո եկեղեցիները:

Հայկական հետք կարելի է գտնել նաև Բարիի բնակիչնե

րի տարածված որոշ ազգանուններում՝ Արմենիսե, Ամո
րուսո, ինչպես նաև ըստ Վիտո Մաուրոջիովաննիի՝ Կակ-

կուրի, Սուսկա, Զաքարիա, Մարզապանե, Տատեո, Տրևի
սան ի, Պասկալի և Օլիվիերո:

Հավանաբար նաև Տարանտոյում և Բրինդիզիում եղել են

հայեր: Մինչ այսօր հոնիական շրջկենտրոնի պատմա
կան կենտրոնում գոյություն ունի հայերի Սուրբ Անդրեասի եկեղեցին՝ կառուցված 1353 թ. և այսօր վերականգն

ված՝ հին Տարանտոյի մշակութային ազատագնի դրա
կան պատմության հետ կապված երջանիկ ավարտով

իրար հաջորդող իրադարձություններից հետո: Մի մաս
նավոր տան կահկարասու պահոցի հարմարեցված՝ այս
փոքր մատուռը, կառուցված ընդհանուր ուղղանկյուն

հատակագծով, շատ դարեր եղել է ապօրինի: Առաջին

անգամ բացահայտվել է Գայանե Կազնատիի աշխա

տանքում՝ (Հայերի ներկայությունը Իտալիայում՝ պատմա
կան և ճարտարապետական վկայություններ, Պողոս Լևոն
Զեքիյանի խմբագրությամբ, De Luca հրատարակչություն, Հռոմ, 1990 թ.), և ներկայումս այն կարելի է այցելել:

origine armeno nella società barese e il suo relati
vo ruolo di primaria importanza.
La presenza armena a Bari e nei dintorni - in parti
colare nel casale di Cillaro e nel casale di Sao - è te
stimoniata dalla dedicazione di numerose chiese a
santi collegabili con la tradizione armena: San Pri
sco, San Procopio, San Pancrazio, San Mauro. Inol
tre nei pressi della Cattedrale di Bari esisteva un
nutrito numero di chiese bizantine, ben documen
tate, alcune delle quali dedicate a santi presenti
nel ricco impianto cosmogonico armeno. L’antica
colonia armena locale era storicamente devota
a san Procopio, la cui chiesa costruita dal turmarca
bizantino Tubaki nel 1020. Tale chiesa sarebbe da
identificare con quella rinvenuta ad alcuni metri
nel sottosuolo di palazzo Simi. Nell’area del Pre
torio bizantino si trovava anche la chiesa di San
Eustrazio martire, abbattuta verso la fine del XI se
colo per lasciare spazio alla basilica nicolaiana. Se
condo lo storico Nino Lavermicocca sarebbero
state di origine armena anche le chiese di Santa
Pelagia (attuale Sant’Anna) e Sant’Onofrio.
Un’ulteriore traccia armena si può ancora trovare
in alcuni diffusi cognomi baresi: Armenise, Amoru
so, ed anche - secondo Vito Maurogiovanni - Cac
curi, Susca, Zaccaria, Marzapane, Tateo, Trevisani,
Pascali e Oliviero.
Probabilmente anche a Taranto e Brindisi vi erano
colonie armene. Ancora oggi esiste nel centro sto
rico del capoluogo ionico la chiesa di Sant’Andrea
degli Armeni, edificata nel 1353 ed oggi restaura
ta dopo alterne vicende giunte a lieto fine e legate
ad una positiva storia di riscatto artistico culturale
della Taranto antica. Adibita a deposito di masse
rizie di una abitazione privata, la piccola cappella,
costituita da ambiente unico a pianta rettangola
re, è stata illeggibile per diversi secoli. Per la prima
volta fu rimessa in evidenza attraverso uno scritto
di Gainè Casnati (Presenze Armene in Italia: Testi
monianze Storiche e Architettoniche, in Gli Armeni
in Italia, a cura di Boghos Levon Zekiyan, De Luca
editore, Roma, 1990). E’ attualmente visitabile.

Իսկ Բրինդիզիում Հայաստանի և, մասնավորապես, Կի-

A Brindisi invece, le tracce dei rapporti con l’Arme

ով հետագայում երկու անգամ եղել է Գրականության

Nella primavera del 1913 si trasferì a Bari Hrand

րը կարելի է հանդիպել երկու տարբեր եկեղեցիներում՝

- sono riscontrabili in due diverse chiese. La prima

ղափոխվում կնոջ՝ պարուհի Մադդալենա Դե Կոսմիսի

li, che negli anni a venire sarebbe stato candida

լիկ իայի հայոց թագավորության հետ, կապերի հետքեՍան Բենեդետտո եկեղեցում, որտեղ կան խաչակրած
ների ժամանակաշրջանի բազմաթիվ կարևոր տարրեր

Սուրբ Երկրից: Մասնավորապես այտեղ կա մի «արևա-

խաչ» և հավերժության հայկական նշանի հատվածներ:
Բրինդիզիի Սանտա Մարիա դել Կազալե աբբայությու

նում է տեղի ունեցել Տարանտոյից Ջիովաննայի և Լամբ
րոնի տան Հայոց արքա Օշինի հետ լիազորագրով ամուս-

նությունը: Հարսնացուն Տարանտոյի իշխան՝ Ֆիլիպոս
Անժույացու, Նեապոլի թագավոր Կառլ II Կաղ Անժույա

ցու թոռնուհին, և Էպիրոսի Թամար Անգելինա Կոմնեն ե
Դուկայի դուստրն էր: Հարսանեկան տոնակատարութ

յունները 1316 թ. եղան Տարսոնում, իսկ Սանտա Մարիա

դել Կազալեում՝ ի հիշատակ այդ իրադարձությանը, մնա
ցին մի քանի որմնանկարներ՝ հստակ հայկական ծովային պատկերագրությամբ: Դարերի ընթացքում եկեղե-

ցում կատարված պատկերագրության վերափոխումնե

րից հետո այդ որմնանկարներից, ցավոք, մեր օրերում
մնացել են մի քանի դրվագ:

Բարիի տարածաշրջանում հայկական բնույթի նշաններ

առկա են հոգևոր ճարտարապետության մեջ և, մասնա

nia - in particolare con il regno armeno di Cilicia
è quella di San Benedetto che contiene numerosi

elementi importanti in epoca crociata dalla Ter
ra Santa. In particolare vi sono una “croce sola

Sempre a Brindisi nell’Abbazia di Santa Maria del

վրդի ինքնորոշման խնդրին՝ տարածելով Հայաստանի

Giovanna di Taranto con Oscin re della Piccola Ar

քին էին լիբերալ, ազգային և միջազգային մարդասի

di Filippo d’Angiò principe di Taranto - nipote di

կան խմբակները և, որոշ չափով, նաև կաթոլիկ եկե

mar Angelina Commeno Ducena d’Epiro. Le nozze

րին Բարիում իր տասնհիգամյա ծառայության ընթաց

tempo dopo nel 1316, e a Santa Maria del Casa

կական հարցի նրա բողոքներին անմիջապես միա

che contenevano una precisa iconografia marina

րենցո Վալերիոն, ով Առաջին Համաշխարհայինի ավար-

frammenti dopo vari rimaneggiamenti all’impian

գետներին՝ այդպիսով նրանց Բարի բերելով և իր գոր

րին մասնակից դարձնել Հայկական հարցին և իր ժողո

Casale furono officiate le nozze per procura tra

մասին կատարյալ իմացություն: Այդ հարցում նրա կող-

menia, della casa di Lambron. La sposa era figlia

րական ասոցիացիաները, Մացցինիի ոգով մտավորա

Carlo II d’Angiò detto lo zoppo re di Napoli - e Ta

ղեցին, որի արքեպիսկոպոս Սրբազան Աուգուստո Կու-

furono poi festeggiate a benedette a Tarso poco

քում նրան պարբերաբար ընդունում էր: Ի նպաստ հայ-

le rimasero alcuni affreschi a ricordo dell’evento

ցավ բրդագործարանի սեփականատեր, ինժեներ Լո

armena. Di questi restano oggi purtroppo alcuni

տին առաջարկեց աշխատանքի ընդունել հայ մասնա-

to iconografico, accorsi nei secoli.

ծարանում սկսելով հայկական գորգերի արտադրութ

sa, in particolare nella chiesa di Santa Caterina di

գունդ գմբեթով՝ փակված ութանիստ աշտարակում: Եկե

forse al XII secolo, così come la sua principale ca

հետ, որտեղ հանդիպում են պատկերագրության հետքեր,

centrale internamente emisferica racchiusa in un

Շինությունը

գիրն է քառաթև հատակագիծը կենտրոնական կիսա-

ce armena sono presenti nell’architettura religio

Alessandria a Conversano. La costruzione risale

ղեցին կապել են Կանոզայի և Մոլֆետտայի տաճարների

ratteristica: la pianta quadrilobata con una cupola

որոնք հնարավոր է կապ ունենան պատմական Հայաս

tiburio ottagonale. Essa è stata messa in relazione

ջիելլոյի ուսումնասիրած Ապուլիայում գմբեթավոր եկե

state riscontrate tracce di presenza iconografica

տանի հետ: Այս ամբողջը լիովին ներառում է Լուիջի Մոն
ղեցիների ամբող ջական երևույթը (Եկեղեցիները Ապու

լիայում՝ գմբեթավոր եկեղեցիների երևույթը, հրատար ակ
չություն M. Adda, Բարի, 1998 թ.):

con il duomo di Canosa e di Molfetta in cui sono

che è possibile porrei relazione con l’Armenia sto
rica. Tutte queste rilevanze rientrano pienamen
te all’interno del più complesso fenomeno delle

Շատ դարեր անց Բարին վերահաստատեց իր պատմա

chiese a cupola presenti in Puglia, studiato da Lu

կան թվականներին հյուրընկալելով Օսմանյան կայս-

chiese a cupola, ed. M.Adda, Bari, 1998).

կան կապերը հայ ժողովրդի հետ՝ 20-րդ դարի քսանարության ամբող ջ տարածքից ժամանած փախստական
ների մեծ խմբի:

1913 թ. գարնանը Բարի է տեղափոխվում Կոստանդ
նուպոլսից հայ մտավորական Հրանտ Նազարյանցը,

վրա գտնվող Կազամասսիմա տեղանքից էր: Ող ջ կյանքի ընթացքում նա փորձեց տեղական իշխանություննե-

թվա
գ րվում է մոտ 12-րդ դ., և նրա գլխավոր բնութա-

եկեղեցում:

յանց, ով ծնունդով Բարիից մի փոքր հեռավորության

dell’eternità (հավերժության հայկական նշան).

Nella provincia di Bari altre occorrenze di matri

սիրիա-հայկական

հետ, հայտնի որպես Լենա Մայեր կամ Լենա Նազար

re"(արևախաչ) e frammenti di una ruota armena

վորապես, Կոնվերսանոյում՝ Ալեքսանդրիայի Սուրբ Կա
տերինա

համար Նոբել յան մրցանակի թեկնածու: Նա Բարի է տե

igi Mongiello (Chiese di Puglia: il fenomeno delle

յուն ը: Այդ նախաձեռնությունը սկզբում իրականացվում

էր Բարիի բանասիրական խմբակի օգնությամբ, որը
ձգտում էր հետաքրքրել տարբեր աստիճանի իտալա

կան մտավորականությանը: Նրանցից էին ականավոր
պոետներ, գրողներ և փիլիսոփաներ՝ Նազարյանցի նախ-

կին թղթակից՝ Ֆիլիպպո Տոմմասո Մարինետտին, Ջիո
վաննի Վերգան, Լուիջի Պիրանդելլոն և Բենեդետտո
Կրոչ են: Նրանք տարբեր մասնակցություն ունեցան, նաև

ֆինանսական, Բարիի հայերի համար ձևավորված կո
միտ եում: 1924–1926 թթ. Ապուլիայի շրջկենտրոն են ժա
մանում մոտ 300 մարդ, հիմնականում Հունաստանի Կար-

միր Խաչի փախստականների ճամբարներից: Հավաքա
գրման

գործողությունները

համակարգողը

պոլսեցի

մտավորական Ենովք Արմենն էր, որին աջակցում էր

այսօր արդեն Կաթոլիկ եկեղեցու Աստծո ծառա, ֆրան
կիսկյան հայր Կյուրեղ Զոհրաբյանը: Փաստաբան Սցի-

պիոն Սկորչիայի Ապուլիա նավագնացության ընկերութ

Bari, parecchi secoli dopo, ha avuto un ulteriore le

յունը հոգում էր հայերի անվճար տեղափոխումը Պիրե-

Venti del XX secolo, un nutrito gruppo di profughi

էր անձնագրի իրավունքից: Սկզբում հայերը մնում

game con il popolo armeno ospitando, negli anni

յոսից, իսկ Իտալիայի կառավարությունը հրաժարվում

provenienti da tutto l’Impero Ottomano.

էին Գրացիամոնտե թաղամասում գտնվող Վալերիոյի

Nazariantz, intellettuale armeno di Costantinopo
to per ben due volte al Premio Nobel per la Let
teratura. Lo fece assieme alla moglie, la ballerina

Maddalena De Cosmis, nota come Lena Mayer o
Lena Nazariantz, nativa di Casamassima, paese a
poca distanza dal capoluogo pugliese. Per tutta la
vita - conclusasi nel gennaio del 1962 - Nazariantz

provò a sensibilizzare le autorità locali alla Que
stione Armena e alle istanze di autodetermina
zione del suo popolo, procedendo alla diffusione

della conoscenza ideale e culturale dell’Armenia.
In questa fase gli furono vicine sia associazioni
filantropiche di matrice liberale - nazioni e inter
nazionali - sia circoli intellettuali di matrice mazzi

niana, e in qualche modo anche la chiesa cattolica
locale, il cui vescovo Mons. Augusto Curi lo riceve

va periodicamente. Ai suoi appelli in favore della
causa armena aderì da subito l’ing. Lorenzo Vale
rio proprietario di un lanificio il quale, al termine

della Prima Guerra Mondiale si offrì di assumere
manodopera specializzata armena da far giunge

re a Bari. Il pretesto era quello di attivare presso il
suo opificio, una fabbrica per la tessitura di tappe

ti armeni. L’impresa fu inizialmente è condotta con
l'aiuto del Circolo Filologico Barese, che provvide

a interessare alcuni esponenti dell'intellighenzia
italiana, di vario livello. Tra questi spiccano i nomi

di poeti, scrittori e filosofi tra cui Filippo Tommaso
Marinetti, già corrispondente di Nazariantz a Co
stantinopoli, Giovanni Verga, Luigi Pirandello e Be

nedetto Croce. Essi aderirono a vario titolo, anche

economico, al Comitato Pro Armenia di Bari. Tra il
1924 e il 1926 giunsero nel capoluogo pugliese cir
ca 300 persone, per lo più provenienti dai campi

profughi della Croce Rossa in Grecia. A coordinare
le operazioni di reclutamento fu l’intellettuale co
stantinopolitato Yenovk Armen, con il sostegno di

padre Cirillo Zohrabian, un francescano oggi Servo

di Dio. La compagnia di navigazione Puglia dell’avv.
Scipione Scorcia provvide al trasporto a titolo gra
tuito degli Armeni dal Pireo, mentre il Governo Ita

գործարանի արտադրական շինություններում: Այնու-

հետև A.N.I.M.I-ի /Իտալիայի հարավի շահերի ազգային
ասոցիացիա/ նախագահ, կոմս Ումբերտո Ձանոտտի

Բիանկոյի օգնությամբ, որը կառավարում էր բոլոր

ստացվ ած օգնությունները, ձեռք բերվեց դեպի Կապուրսո տանող ճանապարհին հող, և 1926 թ. հայերը վերա-

բնակեցվեցին այսպես կոչված «Նոր Արաքս» գյուղում:
Դա մի բնակատեղի էր, կազմված փայտից և ստվա
րաթղթից հավաքովի 6 Johann Gerhard Clement Döcker

տաղավարներից՝ ստացված Գերմանիայից որպես վնասի հատուցում: Բարի ժամանելու անհնարինության արդ

յունքում պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի
ունեցավ Հռոմում բարերար՝ սենատոր Լուիջի Լուցցատիի տանը, որին մասնակցեցին հռոմեական բարեգ ործական ընկերությունները: Հետագայում տոնակատա

րութ
յ ուն եղավ նաև Բարիում՝ գյուղում, որտեղ արդեն

հասանելի էր Ապուլիայի ջրատարից տրված ջուրը,
էլեկտրական հոսանքը և մանր հարմարակեցություն

ները, որոնցից էին ավանգարդիստական համարվող խո

հանոցն ու լոգասենյակը: Հետագա տարիների ընթաց

քում այդ գյուղը այցելեցին հայ և ՛ կաթոլիկ, և ՛ առաքելա
կան եկեղեցու ականավոր ներկայացուցիչներ, որոնցից

պետք է հիշատակել երիտասարդ կաթոլիկ քահանա
Ֆրանչեսկո Աղաջանյանին՝ հետագայում Գրիգոր Բեդ

րոս անվամբ կարդինալին, և եպիսկոպոս Թորգոմ Քու
շաղ յանին, որը հետագայում դարձավ Երուսաղեմի հայ
պատրիարք: Գյուղում արտադրում էին թանկարժեք հայ

կական գորգեր, որոնցով կահավորված էին թագավոր

Վիտորիո Էմանուելե III և Եգիպտոսի Ֆարուկ արքայի
թագավորական գնացքները, երկուսն էլ իրականաց-

ված FIAT-ի անունից, կարևոր հաստատությունների համար ինչպիսիք են Բանկա դ՛ Իտալիան, Քվիրինալե պալա

տը և Ապոստոլիկո Վատիկանո պալատի սենյակները,
ինչպես նաև բազմաթիվ մասնավոր տներ, որոնցից են
Պիրանդելլոյի տունը Հռոմում և Բենեդետտո Կրոչեինը՝
Նեապոլում:

Պատերազմից հետո գյուղի բնակչությունը հետզհետե

հեռացավ, և Բարիում մնացին միայն մի քանի ընտա

նիքներ: Մասնավորապես, Նոր Արաքսի մասին հիշողութ-

յունները պահպանում է Թիմուրյան ընտանիքը, որը մինչ
օրս զբաղվում է միջազգային թանկարժեք գորգերի և
կահույքի վաճառքով: Իննսունական թվականների ավարտից ուժեղանում է Ապուլիայում հայկական ներկայության

liano rinunciò ai diritti di passaporto. Gli Armeni
furono originariamente alloggiati nei capannoni
della fabbrica Valerio in contrada Graziamonte a
Bari. Poi con l’aiuto conte Umberto Zanotti Bianco,
presidente dell’A.N.I.M.I. (Associazione Nazionale
per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia) che ge
stì tutti gli aiuti economici pervenuti fu acquistato
un suolo sulla strada per Capurso dove gli armeni
vennero ricollocati nel 1926 nel cosiddetto "Vil
laggio Nor Arax”. Si trattava di un insediamento
istituito da 6 padiglioni prefabbricati in legno e
cartone brevettati dall’ufficiale militare tedesco
Johann Gerhard Clement Döcker. Tali strutture fu
rono ricevute in riparazione dei danni della Prima
Guerra Mondiale dalla Germania. La cerimonia di
inaugurazione si tenne a a Roma presso l’abitazio
ne del sen. Luigi Luzzatti, benefattore, impossibi
litato a venire a Bari e vi prese parte il gota della
nobiltà romana, legata alle iniziative di beneficen
za. Successivamente una festa fu organizzata an
che a Bari nel villaggio, che nel frattempo era stato
dotato di acqua corrente donato dall’Acquedotto
Pugliese, di luce elettrica e di piccoli confort tra
cui cucine e bagni, considerati all’avanguardia per
i tempi. Il villaggio fu visitato negli anni successi
vi da esponenti della Chiesa Armena sia Cattolica
che Apostolica, tra cui va ricordato il giovane pre
te cattolico Francesco Agagian, divenuto cardinale
col nome di Krikor Bedros e il vescovo Torkom Kou
shagian divenuto poi Patriarca Armeno di Gerusa
lemme. Nel villaggio si producevano pregiatissimi
tappeti armeni con cui furono arredati il treno re
ale di re Vittorio Emanuele III, e quello di re Faruk
d’Egitto, entrambi realizzati per conto della FIAT,
ma anche tappeti per importanti istituzioni come
la Banca d’Italia, il Palazzo del Quirinale e le stanze
del Palazzo Apostolico Vaticano, oltre a numero
se abitazioni private, tra cui quella di Pirandello a
Roma e di Benedetto Croce a Napoli.
Dopo la guerra il villaggio si andò via via spopolan
do e rimasero a Bari solo poche famiglie. In parti
colare a conservare la memoria di Nor Arax rimase
la famiglia Timurian che tutt’ora porta avanti la

պատմության պահպանման շարժումը՝ Ապուլիայի հայ

համ այնքի ղեկավար Ռուբեն Թիմուրյանի գլխավորությամբ, որը առաջին կապերը հաստա
տ եց Հայաստանի

Հանրապետության հետ՝ համագոր
ծ ակցելով Իտալիա

յում Հայաստանի դեսպան Գագիկ Բաղդասարյանի հետ:
2011 թ. հիմնվեց «Հրանտ Նազար
յ անց» ուսումնական

կենտ
ր ոնը՝ փաստագրության իսկա
կ ան կենտրոն, որի

նպատակն է՝ ընտրել, ուսումնասիրել և տարածել Ապու-

լիայում հայկական ներկայության հնագույն և նոր հետքերը՝ կազմակերպելով ցուցահանդ եսներ, գիտաժողով-

ներ և պարբերական հանդիպումն եր քաղաքացիական
և ուսումնական հաստատությունն երում: Այդ ժամանակվանից ի վեր «Հրանտ Նազարյանց» ուսումնական կենտ-

րոնը սկսել է նաև մշտապես փնտրել և թարգմանել
Իտալիայում հայկական ներկա
յ ության մասին նորութ-

յուններ՝ հիշարժան իրադարձությունների, չհրատարակ

ված փոքր թարգմանությունների, թղթային ձևաչափով
միջազգային անցքերի խրոնիկայի հրապարակումն երի

և սեփական Նոր Սուրհանդակ բլոգ ի միջոց ով՝ այսպի

սով դառնալով երկրում հայ համ այնքի գործունեության
տարածման մարմին:

Պրոֆ. ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱ

Բ.գ.թ., իտալագետ

Իտալիայում հայկական սփյուռքի

հետազոտությունների մասնագետ

vendita di pregiati tappeti internazionali e arreda
mento. A partire dalla fine degli anni Novanta si è
consolidato un movimento per la salvaguardia del
la storia e della presenza armena in Puglia, sotto la
guida di Rupen Timurian, decano della comunità
armena pugliese che ha iniziato a tessere i primi
contatti con la Repubblica d’Armenia, grazie alla
collaborazione dell’Ambasciatore armeno in Italia
Gagik Baghdassaryan. Nel 2011 è stato fondato a
Bari il Centro Studi “Hrand Nazariantz”, un vero e
proprio centro di documentazione, con l’intento di
selezionare, studiare e diffondere le tracce antiche
e recenti della presenza Armena in Puglia attraver
so l’organizzazione di mostre, convegni, e incontri
periodici con la società civile e in particola modo
presso le istituzioni scolastiche. A partire dal quel
la data il Centro Studi “Hrand Nazariantz” ha ini
ziato anche a ricercare e a tradurre costantemente
notizie sulla presenza armena in Italia, diventando
organo di diffusione delle attività della comunità
armena del paese, attraverso la pubblicazione di
memorabilia, piccole traduzioni inedite, relazioni
di fatti di cronaca internazionale in formato carta
ceo, e digitalmente attraverso il proprio blog Nor
Surhandak.

Prof. CARLO COPPOLA
Dottore di Ricerca in Italianistica
studioso della Diaspora Armena in Italia

ՈՐՏԵՂ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՆ
ԽՈՍՔԸ ԵՎ ՆՈՏԱՆԵՐԸ
DOVE SI INCONTRANO
LE PAROLE E LE NOTE
Մեզ համար մեծ պատիվ է այն, որ Ա. Սպենդիար

յանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադե-

միական թատրոնի բարեկամների թվում կարևոր
տեղ ունի Հայաստանում Իտալիայի դեսպանութ

յունը: Բարձրաճաշակ արվեստների երկիր Իտա-

լիան և իտալացի ժողովուրդը բոլոր ժամանակնե
րում կարևորել են օպերային և բալետային ար

վեստների զարգացումը և հենց այդ հանգաման
քով է բացատրվում, որ Հայաստանում Իտալիայի
դեսպանությունը հատկապես վերջին տարիներին

մեծապես աջակից դարձավ մեր մի քանի մեծա
ծավալ նախագծերի իրականացմանը: Ես անչափ

ուրախ եմ, որ իմ լավագույն բարեկամների շար
քում են նշանավոր իտալացիներ, որոնք իրենց ներ-

դրումն ունեն համաշխարային մշակույթի զար
գացմ ան գործում: Վստահ եմ, որ մեր թատրոնի

և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության միջև

ձևավորված ամուր բարեկամական և գործընկե

րային կապերը հետայսու առավել կզարգանան՝ ի
շահ բարձրարժեք մշակույթի:

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան

Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական

թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար

È un grande onore per il Teatro Nazionale
Accademico Armeno dell'Opera e del Bal
letto "Aleksandr Spendiaryan" poter anno
verare tra le proprie collaborazioni quella
con l’Ambasciata d’Italia in Armenia. La Re
pubblica Italiana e il suo popolo hanno da
sempre promosso lo sviluppo delle arti per
formative, coreutiche e musicali in special
modo. Negli ultimi anni, in un rinnovato em
pito ed in impulso efficacemente propositi
vo, l’Ambasciata d’Italia in Armenia ha for
nito un grande sostegno nella realizzazione
di molti dei nostri importanti progetti. Sono,
inoltre, molto lieto di poter contare tra i miei
più cari amici, alcune note personalità italia
ne che hanno dato fondamentale contributo
allo sviluppo della cultura mondiale. Sono fi
ducioso che la salda amicizia e l’attiva colla
borazione tra il nostro Teatro e l’Ambasciata
d’Italia in Armenia proseguiranno anche nel
prossimo futuro saranno ulteriormente ap
profondite in favore di esiti culturali del più
alto livello.
KONSTANTIN ORBELYAN
Sovrintendente del Teatro Nazionale
Accademico Armeno dell'Opera e del
Balletto "Aleksandr Spendiaryan"

Կարեն Խաչատուրյանի երաժշտութ

յան հիման վրա բեմականացված 3
գործողությամբ «Չիպոլինո» բալետ ի՝

2018 թվականի բեմադրության պաս
տառը:

Locandina dell’edizione del 2018 del
Balletto in tre atti "Cipollino" su mu
siche di Karen Khachaturyan.

Բեմադրող և վիզուալ հատվածի ռեժիսոր՝

Regista e visual director:
PAOLO MICCICHÈ (Italia)

Երաժշտական ղեկավար՝

Direttore d’Orchestra:
KONSTANTIN ORBELYAN ,
Sovrintendente del Teatro Nazionale
Accademico dell’Opera e del Balletto
"A. Spendiaryan" di Armenia

ՊԱՈԼՈ ՄԻՉԻԿԵ (Իտալիա)

Ա. Սպենդիարյանի անվան Օպերայի և

բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
Զգեստների ձևավորող՝

Costumista:
ALBERTO SPIAZZI (Italia)

Տեսողական ծրագրավորող՝

Visual Design:
DAVIDE BROCCOLI (Italia)

ԱԼԲԵՐՏՈ ՍՊԻԱՑԻ (Իտալիա)
ԴԱՎԻԴԵ ԲՐՈԿՈԼԻ (Իտալիա)

Մոցարտի «Կախարդական սրինգ» օպերայի

Messa in scena dello spettacolo di opera lirica
di Mozart, "Flauto magico"

Բեմադրող և վիզուալ հատվածի ռեժիսոր՝

Regista e Visual Director:
PAOLO MICCICHÈ (Italia)

Նկարիչ-անիմատոր՝

Pittore-animatore:
DAVIDE BROCCOLI (Italia)

Զգեստների նկարիչ՝

Costumista:
ALBERTO SPIAZZI (Italia)

Բեմադրող դիրիժոր՝

Direttore di scena:
HARUTYUN ARZUMANYAN (Armenia)

բեմադրում

ՊԱՈԼՈ ՄԻՉԻԿԵ (Իտալիա)

ԴԱՎԻԴԵ ԲՐՈԿՈԼԻ (Իտալիա)
ԱԼԲԵՐՏՈ ՍՊԻԱՑԻ (Իտալիա)
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ (Հայաստան)

Ջոակինո Ռոսսինիի «Ճանապարհորդություն դե
պի Ռեյմս կամ Ոսկե շուշան հյուրանոց» օպերայի
2019 թվականի բեմադրությունը։

Edizione 2019 dell’opera "Il viaggio a Reims ossia
l'Albergo del Giglio d'Oro" di Gioacchino Rossini.

Պաոլո Միչիկեն ղեկավարել է Նեապոլի «Սան Կարլո»
օպերային թատրոնը: Մինչ այդ, Չիլիի Սանտյագո մայ

րաքաղաքում տեղի է ունեցել նրա ռեժիսորական դեբ
յուտը՝ Բենի Մոնտրեսորի մշակած Մոցարտի «Così fan
tutte» ծրագրով:

Թատերարվեստի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով
հետ աքրքրված՝ Պ. Միչիկեն բեմադրել է Վերդիի, Շումա
նի, Բրամսի մի շարք երկեր, այդ թվում նաև Ֆլորենցիայում իրականացված «Դիմակահանդես» շոուն: Սասա

րիում նա բեմադրել է Մոցարտի «Դոն Ժուան» օպերան՝
առաջարկելով բեմական ոչ ավանդական լուծումներ:

Նման մոտեցումով Սեուլում ներկայացրել է Ռոսինիի

«Մոխ
ր ոտիկ», իսկ Զալցբուրգի «Grosses Festspielhaus»

համերգասրահում՝ «Պայացներ» և «Գեղ ջկական ասպե
տություն» օպերաները: Պ. Միչիկեի խաղացանկում են
նաև Մոցարտի «Ֆիգարոյի ամուսնությունը», Վերդիի
«Աթիլլա»

և

«Ռիգոլետտո»,

Չիմարոզայի

«Գաղտնի

ամուսնություն» օպերաները: Միչիկեն համագործակցել
է Պլասիդո Դոմինգոյի հետ՝ Հռոմում ներկայացնելով
«Աիդա» օպերան:

Paolo Miccichè ha diretto il Teatro dell’Opera "San
Carlo" di Napoli. In precedenza, ha debuttato come
regista a Santiago del Cile con la produzione di
"Così fan tutte" di Mozart con le scene e i costumi
di Beni Montresor.
Interessato alle nuove tecnologie teatrali, P. Mic
cichè ha diretto varie opere di Verdi, Schumann
e Brahms, tra cui lo spettacolo "Carnevale" a Fi
renze. A Sassari ha messo in scena l’opera "Don
Giovanni" di Mozart, offrendo soluzioni sceniche
non tradizionali. Con la stessa tecnica, a Seul, ha
messo in scena la "Cenerentola" di Rossini, mentre
al "Grosses Festspielhaus" di Salisburgo le opere
"Pagliacci" e "Cavalleria Rusticana". Il repertorio di
Miccichè include anche le opere "Le Nozze di Fi
garo" di Mozart, "Attila" e "Rigoletto" di Verdi, "Il
matrimonio segreto" di Cimarosa. Miccichè ha col
laborato con Placido Domingo mettendo in scena
l’opera "Aida" a Roma.

Ումբերտո
Շեն իե»

Ջորդանոյի

օպերայի

կատ արումը։

«Անդրե

համերգային

Esecuzione in forma di concerto
dell’ "Andrea Chenier" di Umber
to Giordano.

Ջուզեպպե Վերդիի «Պարահանդ ես-

դիմակահանդես» օպերայի համեր-

գային կատարումը:

Esecuzione in forma di concerto di
"Un ballo in maschera" di Giuseppe
Verdi.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
COOPERAZIONE
ECONOMICO-COMMERCIALE

Տրանսպորտի, էներգետիկայի, շրջակա միջավայրի, շինարարության, խելացի քաղաքների և վերականգնման

ոլորտների ենթակառուցվածքներին նվիրված Գործա-

րար համաժողով՝ կազմակերպված Հայաստանում Իտա
լիայի դեսպանության կողմից՝ Արտերկրում իտալական

ընկերությունների խթանման և միջազգայնացման գործակալության (ICE) «Տեխնոլոգիաների, արդյունաբերութ

յան, էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի» գրասենյակ ի
և ICE գործակալութան Մոսկվայի գրասենյակի (որն իրա
վասու է նաև Հայաստանում) հետ համագործակցությամբ

և Իտալիայի Շինարարների ազգային ասոցիացիայի

(ANCE), Ճարտարագիտության, ճարտարապետության,
տեխնիկական-տնտեսական խորհրդատվական կազ
մակեր
պ ությունների ասոցիացիայի (OICE), Իտալիայի
Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրոնիկա արտադրող ընկերությունների ազգային ֆեդերացիայի (ANIE), «Ավանդ

ների և վարկերի հիմնադրամ» (CDP) գրուպի SIMEST ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության կառավա
րության աջակցությամբ:

Business Forum dedicato ai settori delle Infrastrut
ture di Trasporto, Energia, Ambiente, Costruzioni,
Smart Cities e Restauro, organizzato dall’Amba
sciata d’Italia in Armenia, in collaborazione con
l’Ufficio "Tecnologia Industriale, Energia e Am
biente" dell’Agenzia per la Promozione all'Estero
e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane
(ICE), con l’Ufficio ICE di Mosca (competente per
l’Armenia), e con il sostegno dell’ Associazione Na
zionale Costruttori Edili (ANCE), dell'Associazione
delle Organizzazioni Italiane di Ingegneria, Archi
tettura e Consulenza Tecnico-Economica (OICE),
della Federazione Nazionale Imprese Elettrotec
niche ed Elettroniche (ANIE), della Società SIMEST
del Gruppo Cassa depositi e prestiti (CDP), e del
Governo della Repubblica di Armenia.

Բարով եք եկել Հայաստանի Հանրապետություն, ող ջունում եմ ձեզ, ող ջունում եմ Հայաստանի Հանրապետութ
յունում տնտեսական գործունեություն ծավալելու ձեր

մտադրությունները և ող ջունում եմ պարոն դեսպանի
հայտ արարած սկզբունքը, որ այս համաժողովը պետք է

միտված լինի կոնկրետ արդյունքներ գրանցելուն: Հույս
ունեմ, որ հայ գործարարները, հայկական ընկերություն
ները և իտալացի գործարարներն ու ընկերությունները

կգտնեն միմյանց, կկարողանան կնքել փոխշահավետ
պայմանագրեր, համաձայնություններ: Մի բանում վստահ

եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ

յունն ամուր կանգնած է այդ համաձայնությունների, պայ
մանավորվածությունների թիկունքին, և մեր խնդիրն է,

որ ձեր բոլոր պայմանավորվածություններն իրականութ
յուն դառնան առանց խոչընդոտների»։

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ

Intervento di apertura del Primo Ministro della
Repubblica di Armenia, Nikol Pashinyan:

«Մեր ժողովուրդների, երկրների միջև կա ավանդական

"Esistono relazioni tradizionalmente calorose tra
i nostri popoli e tra i nostri Paesi, che forniscono
una cornice e delle condizioni favorevoli allo svi
luppo delle relazioni economiche tra i nostri Paesi,
affinché dall’Italia, dall’ambiente imprenditoriale
italiano possano arrivare degli investimenti in Ar
menia. Per molti anni nella Repubblica di Armenia
ha dominato l’attività economica corrispondente
alla percezione sovietica, ma vorrei anche dire che
durante gli anni di indipendenza si è formato uno
strato di imprese e di imprenditori moderni ed in
novativi. Queste persone, secondo me, hanno pre
parato l’Armenia per una svolta economica, per la
quale penso che ci siano tutte le condizioni e i pre
requisiti necessari. Invito i nostri partner italiani a
partecipare e a dare il loro sostegno a quella svol
ta, a diventare ricchi e ad arricchire la Repubblica
di Armenia.

Փաշինյանի բացման խոսքը.

ջերմություն, որը բարենպաստ ֆոն և պայմաններ է

ստեղծում, որպեսզի մեր երկրների միջև տնտեսական
հարաբերությունները զարգանան, որպեսզի Իտալիա

յից, իտալական գործարար միջավայրից ներդրումներ
հոսեն Հայաստանի Հանրապետություն: Երկար տարի

ներ Հայաստանի Հանրապետությունում դոմինանտ է
եղել խորհրդային ընկալման տնտեսական գործունեութ

յունը, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ անկախության ըն
թացքում ձևավորվել է ժամանակակից ինովացիոն բիզ

նեսի, գործարարների շերտ: Այդ մարդիկ, իմ կարծի
քով, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստել են
տնտես ական թռիչքի, և կարծում եմ, որ դրա համար կան

բոլոր պայմաններն ու նախադրյալները: Իտալացի մեր
գործընկերներին հրավիրում եմ մասնակցել, աջակցել
այդ թռիչքին, հարստանալ և հարստացնել Հայաստանի
Հանրապետությունը:

Benvenuti nella Repubblica di Armenia! Accolgo
con piacere la vostra presenza, la vostra intenzio
ne di svolgere attività economiche nella Repubbli
ca di Armenia e accolgo con piacere anche il prin
cipio espresso dal Signor Ambasciatore, secondo
cui questo Forum dovrebbe essere volto a registra
re dei risultati concreti. Spero che gli imprenditori
e le società armene e gli imprenditori e le società
italiane si trovino tra di loro e che siano in grado
di concludere contratti e accordi reciprocamente
vantaggiosi. Siate certi che il Governo della Repub
blica di Armenia sostiene fermamente tali accordi,
e il nostro compito è quello di assicurare che tutti i
vostri accordi si realizzino senza ostacoli".

Ոգին: Հաշտվել մահվան հետ՝ նշանակում է ապրել մի կյանք,
որն ուղղված է դեպի էականը. հայ ժողովրդին կբնու
թագրեի որպես էականին պատկանող ժողովուրդ։

Հասնելով Կարիտասի կենտրոն՝ ես տեսա, որ եկեղեցին

ԷՆՈԳԱՍՏՐՈՆՈՄԻԱ

և քաղաքացիական հասարակությունը հավատարիմ են

միևնույն գործին՝ յուրաքանչ յուր մարդու բարօրությա

ENOGASTRONOMIA

նը: Ես չտեսա որևէ մեթոդի կատարելություն և ոչ էլ որևէ
ռազմավարության արդյունավետություն։ Ես տես ա հա-

վատ առ Աստված և սեր առ մարդ արարած, որոնց հիա

Մեր ուխտագնացության օրերին ստացած Հոգու
պարգևները բազմաթիվ էին։

Այս բոլոր գանձերի թվում, իմ սրտում մնում է ավտոբուսով ուղևորությունը դեպի Գյումրու Կարի
տաս կենտրոն և այն ծառայությունը, որն այնտեղ

իրականացվում է մեր դեսպանի կնոջ մասնակ
ցությամբ:

Ավտոբուսի պատուհանից մենք կարողացանք
տես
ն ել հայ ժողովրդի արժանապատվությունը:

Արա
ր ատ լեռան վեհությունը, որն ուղեկցում էր
մեզ ող ջ ճանապարհի ընթացքում, կարծես մեզ

հրավ իրում էր ավելի ուշադիր նայելու այն փոքրիկ
քաղաքների

և

գյուղերի

որոնց միջով անցնում էինք:

համայնապատկերին,

Ես կարողացա տեսնել այն, ինչը կանվանեի ժո
ղովրդի հաշտության հրատապություն. դրա հաստատումը ես ստացա նաև որոշ զրույցների ըն

թացքում: Հաշտվել սեփական պատմության, այնու-

հետև սեփական ներկայի՝ սեփական խոցելիութ

յան հետ. հաշտվել, այլ ոչ թե բուժվել, քանի որ չկա
ոչ մի հիվանդություն։ Միշտ ընդունել սեփական

պատմության խոցելիությունն իբրև պարգև, որ

պեսզի հնարավոր լինի նկատել ժամանակի հետ
քերը և զգալ հինավուրց երկրի գեղեցկությունն՝
Աստծ ո ողորմածության հետ միասին:

Ես տեսա մի ժողովուրդ, որը ցանկանում է հաշտվ ել
նաև ժամանակի անցողիկության հետ։ Մահը, որն

այս ժողովուրդը միշտ շատ մոտիկից է զգացել, մեր
կյանքի փխրունության ամենապարզ նշանն է, ինչի
առջև խոնարհում ենք մեր գլուխը և բարձրացնում

Sono stati tanti i doni dello Spirito nei giorni
del nostro pellegrinaggio

նալի վկայությունն են Հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի խոսքերը և օրինակը, որին աջակցում է մեր

դեսպանի կինը՝ անձամբ ներգրավված լինելով Կարի

Tra tutto questo tesoro rimangono nel mio
cuore il viaggio in pullman per raggiungere
il Centro Caritas a Gyumri e la descrizione del
servizio che lì si svolge a cura della moglie
del nostro ambasciatore.

տասի կենտրոնի աշխատանքներում:

Dai finestrini dell’autobus abbiamo potuto
vedere la dignità di un popolo. L’imponen
za del monte Ararat che ci ha accompagnato
per tutto il viaggio quasi ci invitava a guar
dare più in profondità il panorama di piccoli
borghi e campagne che via via attraversava
mo.

վող ցուցադրական առավելություն, ինչը խտրականութ

Ho potuto vedere quello che chiamerei l’ur
genza della riconciliazione di un popolo; ho
avuto conferma di questo anche in qualche
colloquio. Riconciliarsi con la propria storia,
e poi con il proprio presente, con la propria
fragilità; riconciliarsi non guarire, perché
non c’è nessuna malattia, accettare la fra
gilità della propria storia, sempre come un
dono, per poter scorgere i segni dei tempi,
e sperimentare, la bellezza di una terra anti
chissima insieme alla misericordia di Dio.
Ho visto un popolo che desidera anche ri
conciliarsi con la provvisorietà del tempo. La
morte che questa nazione ha sperimentato
sempre molto da vicino è il segno più chiaro
della fragilità della nostra vita, davanti alla

Անապահովների հանդեպ հավատն ու սերը բարի կամքի տեր մարդկանց աղոթքի և ջանքերի կարիքն ունեն,

քանի որ այս կերպ դրանք մնում են խոնարհ, հասարակ,
գրեթե շշնջացող, այլ ոչ թե մյուսների առջև ներկայաց-

յուն է առաջացնում և տարանջատում: Հավատն ու սերը
պետք է մնան այնպիսին, ինչպիսին որ կան՝ զարմանքով

և հուզմունքի թրթիռով ստացած մի պարգև, որին ոչ թե
հպարտորեն այլ երկյուղածորեն պետք է տիրել։ Հենց

դրանով է այն է՛լ ավելի արժեքավոր: Եպիսկոպոսի,
«Հայկական Կարիտասի» աշխատակիցների և կենտ

րոնի հյուրերի դեմքի խաղաղությունն ինձ համար ամե
նաարդյունավետ ռազմավարությունն էր։

Ի ՞ ն չ տվեց մեզ այս այցը՝ որպես քրիստոնյաների, որպես
աշխարհիկ և կաթոլիկ խորհրդարանականների։ Արդյո՞ք ինչ-որ բան սովորեցրեց մեզ։ Նախևառաջ, այն մեզ

թույլ տվեց խորապես և ճշմարտացիորեն խորհել հայոց

պատմության և դրա վայրիվերումների, այսքան մեծա

հոգի ժողովրդի արժանապատվության և միևնույն ժամանակ նաև ներկայիս փխրուն կողմերի մասին: Ընդ

հանուր առմամբ, ուխտագնացությունները մեզ բոլորիս
ստիպում են բարձրացնել հայացքը՝ կրկին տեսնելու,

որ աշխարհում կան բազմաթիվ և միլիոնավոր մարդ իկ,

որոնք տարիներ շարունակ ապրում են պատերազմի,
սովի և ծարավի համաճարակի պայմաններում, ապրում

են ցավի և արհամարհանքի պատմության մեջ, որը հեշ
տությամբ չի բուժվում:

quale curviamo il capo ed eleviamo lo Spirito. Ri
conciliarsi anche con la morte significa vivere una
vita che punta all’essenziale; lo definirei, quello ar
meno un popolo dell’essenziale.
Arrivati al Centro Caritas ho visto la Chiesa e la so
cietà civile impegnati per la stessa causa; il bene
di ogni uomo. Non ho visto la perfezione di un
metodo e neanche l’efficacia di una strategia, ho
visto fede in Dio e amore all’uomo, così bene te
stimoniati nelle parole e nell’esempio dell’Arcive
scovo Raphael Minassian, assistito dalla moglie del
nostro ambasciatore, impegnata in prima persona
nel centro Caritas.
La fede e l’amore per i poveri hanno bisogno del
la preghiera e della fatica degli uomini di buona
volontà, perché in questo modo rimangono umili,
semplici, quasi sussurrate, non ostentate in faccia
agli altri come un privilegio che distingue e sepa
ra. La fede e l’amore devono rimanere quello che
sono, un dono accolto con stupore e tremore; mai
un possesso orgoglioso, ma un dono vissuto an
che nella paura di non farcela, e per questo anco
ra più prezioso. La serenità dei volti del vescovo,
degli operatori della Caritas Armenia, degli ospiti
del centro sono stati ai miei occhi, la strategia più
efficace.
Cosa ha detto a noi come cristiani, come parlamen
tari laici e cattolici questa visita? Ci ha insegnato
qualcosa? Innanzitutto ha sollecitato in noi una
riflessione profonda e nel segno della verità sulla
storia armena, sulle sue vicissitudini, sulla fierez
za del suo popolo così generoso, al tempo stesso
sulle sue attuali fragilità. Sul piano più generale, i
pellegrinaggi ci ricordano a tutti noi di sollevare lo
sguardo per tornare a vedere che ci sono molti, e
sono milioni nel mondo, che da tanti anni vivono
nel mezzo del virus della guerra, della fame e della
sete, in una storia di dolore e di disprezzo che non
si risana facilmente.

Հայաստանը ոչ թե հավատի կամ ժողովրդավարության
պահապանների, այլ բարի կամքի տեր մարդկանց կարիք ունի, քանի որ նա պետք է վերադառնա իր բարձուն

քին, այսինքն՝ արժևորի և ավելի տեսանելի դարձնի այն,

ինչ կա։ Ցնծությամբ և Սուրբ Հոգու զորությամբ մենք
այստեղ ենք ողորմածության արարքներով՝ քարը քարի

վրա դնելով, կառուցելու և եղբայրների հետ կիսելու
տարածություններ։

Ինչի՞ վրա է անհրաժեշտ կենտրոնանալ։
Պատասխանը, որն ինձ առավել հոգեհարազատ է, «Lau-

dato Sì» (Գովեմ զՔեզ) պապական շրջաբերական նա

մակի 19-րդ կետում է, որտեղ Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը
մեզ հրավիրում է Պետության և Եկեղեցու միջև համա
գործակցության, որը ես կբնութագրեի որպես վճռական
և անհրաժեշտ հավել յալ մի քայլ՝ իրականությունն իսկապես հասկանալու համար։ Ո ր
՞ ն է այդ քայլը. «Նպատակն

է […] ցավալիորեն ըմբռնել, համարձակվել անձնական
տառապանքի վերածել այն, ինչ կատարվում է աշխար
հում»։

«Ցավալիորեն ըմբռնել, համարձակվել անձնական տառա
պ անքի վերածել»-ը հուզիչ և արտառոց արտահայ

տություն է. մեր կոչումը հստակ կերպով մարդուն ծառա

յելն է, նրան հասկանալը, մեզ՝ քրիստոնյաներիս համար
Հարության խորհրդին մասնակցելը։

ՀԱՅՐ ՖՐԱՆՉԵՍԿՈ ՊԵՇԵ

Պատգամավորների պալատի կապելլան

Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացի եկեղեցու ռեկտորի
անձնական քարտուղար

Quanto all’Armenia, essa non ha bisogno di difen
sori della fede o della democrazia prima di tutto,
ma di uomini e donne di buona volontà, perché
deve essere ricollocata sul monte, cioè valorizzare
e rendere più visibile quello che essa è. Con gio
iosa fatica, con la forza dello Spirito Santo siamo
chiamati con le opere di misericordia, mattone
dopo mattone, a costruire spazi di fraternità e di
condivisione.
Su cosa è necessario puntare?
La risposta che sento più mia è contenuta al n 19
della enciclica Laudato Sì, sulla cura della casa co
mune dove papa Francesco ci invita nella nostra
collaborazione fra Stato e Chiesa, ad un passo
ulteriore che io definirei decisivo, necessario, per
comprendere veramente la realtà. Quale è questo
passo?: ”L’obiettivo è […] di prendere dolorosa co
scienza, osare trasformare in sofferenza personale
quello che accade al mondo,”
Prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in
sofferenza personale è una espressione commo
vente e straordinaria; è una vocazione, la nostra;
è servire l’uomo concretamente, è capire la realtà
entrandovi dentro, è per noi cristiani partecipare
al Mistero Pasquale.

DON FRANCESCO PESCE
Cappellano della Camera dei Deputati
Segretario personale del Rettore della
Chiesa San Gregorio Nazianzeno

2020 թվականին նշվում է Հայկական Կարիտասի հիմ
նադրման 25-րդ տարեդարձը: Պատմություն, որն իր մեջ
ամփոփում է կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնության ձեռք մեկնող կազմակերպության քառորդդարյա

անձնվեր աշխատանքը: Կարիքավոր և խոցելի մարդ
կանց նկատմամբ կարեկցանքն ու հոգատարությունը

Հայկական Կարիտասի ստանձնած առաքելության հենա

սյուներն են, միևնույն ժամանակ՝ լինելով անկյունաքարը

ինչպես Իտալիայի, այնպես էլ Հայաստանի մշակութային
արժեքների: Համընդհանուր այս արժեքները հատկա
պես արտահայտվեցին վերջին ամիսների ընթացքում

ՀՀ-ում Իտալիայի դեսպանության եւ Հայկական Կարի

տասի համագործակցության շնորհիվ կազմակերպված
մի շարք միջոցառումների շրջանակներում:

Հայաստանում, ինչպես և աշխարհի շատ երկրներում,
կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ծնվել և ապրում են ծանր

պայմաններում՝ պայմանավորված առող ջական կամ
սոցիալ-տնտեսական վիճակով: Թույլ տնտեսություն ունե

ցող համայնքներում հատկապես խոցելի են երեխաները,
քանի որ այս իրավիճակը բացասական ազդեցություն է

թողնում նրանց ձևավորման գործընթացի վրա: Խնդր ի
լուծման նպատակով Հայկական Կարիտասը «Փոքրիկ

Իշխան» (ՓԻ) ցերեկային խնամքի կենտրոններ է հիմ
նել Հայաստանի հինգ շրջաններում: Խնամքի կենտր ոնների համար որպես անվանում է ընտրվել Անտուան դը

Սենտ-Էքզ յուպերիի հեղինակած համանուն ստեղծա
գործության խորագիրը: Թվում է, թե Փոքրիկ Իշխանը

մեզանից յուրաքանչյուրին է դիմում հետևյալ խոսքերով.

«Ահա իմ գաղտնիքը, որը շատ հասարակ է. միայն սիրտն է
սրատես: Ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի»:

Այս խոսքերը խթան հանդիսացան «Փոքրիկ Իշխան»

կենտրոնների ստեղծման, ինչպես նաև Իտալիայի Դես-

պանության և Հայկական Կարիտասի համատեղ իրակա
նացրած տարբեր նախաձեռնությունների համար: Ցերեկային խնամքի այս կենտրոնները սոցիալական և հոգե

բանական աշխատանք են իրականացնում կարիքավոր
ընտանիքների երեխաների հետ, անցկացնում կրթական
դասընթացներ և փոխանցում կենսական հմտություն-

ներ: Կենտրոնների նպատակն է նաև ընդլայնել տրամա
դրվող օգնությունը, և այսպիսով՝ աջակցել անչափահաս

երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, որոնք որպես կա

նոն չունեն բավականաչափ դրամական միջոցներ և ծնո
ղավարման հմտություններ:

Nel 2020 ricorre il 25° anniversario della Fondazio
ne della Caritas Armena, un quarto di secolo de
dicato all'aiuto dei bisognosi. Il sostegno e la cura
verso i più poveri e i deboli e gli emarginati sono
valori fondamentali della missione della Caritas
Armena, ma che sono anche pietre portanti della
cultura dell'Italia e dell’Armenia. L’unità di questi
valori è stata anche sottolineata nel corso di alcuni
eventi organizzati dall'Ambasciata d’Italia e dalla
Caritas Armena nei mesi appena trascorsi.
In Armenia, come in molte altre parti del mondo,
vi sono tante persone che nascono in circostanze
particolarmente difficili, sia per ragioni mediche o
socio-economiche. Sono i bambini a soffrire più di
tutti nelle comunità economicamente depresse, a
causa dell'impatto negativo delle situazioni con
tingenti negli anni dell'infanzia e della preadole
scenza. In risposta a tale problematica, la Caritas
Armena ha aperto in cinque regioni dell'Armenia
dei Centri Piccolo Principe (PP). Il nome scelto fa
riferimento all'omonimo libro per ragazzi, "Il Pic
colo Principe", di Antoine de Saint Exupery, nel suo
congedo dal protagonista la volpe gli rivela “Ecco
il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il
cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”.
Questo è il principio che ha portato alla creazio
ne dei Centri PP e di altre iniziative congiunte tra
l’Ambasciata d’Italia e la Caritas Armena. Questi
centri forniscono servizi di assistenza sociale e psi
cologica, di educazione e formazione a bambini
che provengono da contesti svantaggiati. L'obiet
tivo è anche quello di estendere questi aiuti alle
famiglie stesse dei minori, che soffrono di per con
dizioni di deprivazione quali bassi livelli di reddito
e di insufficiente preparazione genitoriale.
Per sostenere questo impegno, il primo degli even
ti nati dalla collaborazione tra l'Ambasciata e la
Caritas è stata una cena di beneficenza nel novem
bre 2018, svoltasi nel quadro delle manifestazioni
della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.
Tutti i proventi dell'evento sono stati devoluti ai
Centri “Piccolo Principe” della Caritas Armena.

Այս նպատակի իրականացմանն աջակցելու համար
Իտա
լ իայի Դեսպանության և Կարիտասի կազմակեր
պած միջոցառումներից առաջինը դրամահավաք-ընթրիքն էր, որը կայացավ 2018 թվականի նոյեմբե
ր ին՝
աշխարհում իտալական խոհանոցի շաբաթ հայտարար
ված տոնակատարությունների համատեքստում: Բարեգործական ընթրիքից ստացված ող ջ հասույթը տրա-

Questa è stata un’opportunità unica per presen

tare nell'ambito di una manifestazione culturale
l'importanza della solidarietà verso la comunità

e per rimarcare l’efficacia del lavoro svolto dalla
Caritas Armena nell'assistenza alle famiglie con
privazioni.

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երիտաս արդ
ների և նրանց ընտանիքների համար:

Գայանե Շահբազ յանը՝ մեր շահառու Սիրանուշի մայրը,

նշում է. ««Էմիլի Արեգակ» կենտրոնի շնորհիվ ինձ հա
ջողվեց հաղթահարել իմ կյանքի ճգնաժամային այս

փուլը: Երբ հոգեբույժն ախտորոշեց դստերս հիվան

Conoscendo le difficoltà affrontate dai bambini

disabili e dalle loro famiglie, l'Ambasciata d'Italia,
in collaborazione con la Caritas Armena e il World

Food Programme Armenia, hanno colto l'opportu

nità offerta della di calcio disputata a Jerevan nel
settembre 2019 Tra Armenia e Italia per offrire la

più ampia visibilità possibile all'evento benefico.

Una ragazza di 17 anni aiutato dal centro, Sona

դությունը և բացատրեց, որ այն անբուժելի է՝ հոգեկան

Principe” mi ha dato l'opportunità di conoscere dei

Այնուհետև, «Արեգակում» տեսնելով այլ երեխաների և

Nazionali e alle Associazioni Calcistiche d'Italia e

քում՝ էականորեն փոխվեցին իմ մտածելակերպը, աշ

re un positivo messaggio di inclusione e crescita

«Արեգակ» նշանակում է աջակցություն»:

ging Lives, Nurturing Opportunities". Lo scopo

più vulnerabili. Attraverso l'esperienza della Cari

2019 թվականի սեպտեմբերին Երևանում անցկացվեց

problematiche di salute e dalle circostanze eco

disabili nel nostro paese vivono in famiglie mo

հանդիպումը, որը շատ լավ հնարավորություն էր, որպ ես-

quali sono spesso costrette ad affidarsi allo Stato,

ցությամբ Հայկական Կարիտասի և Հայաստանում Պա

կյանքի ցանկացած իրավիճակում»:

tas per poter arrivare alla fine del mese. Anche

սփռել

Ամենախոցելի խմբերի կազմում ընդգրկված են նաև հաշ-

nesse all'integrazione sociale di bambini disabili

մադրվեց Հայկական Կարիտասի «Փոքրիկ Իշխան» ցերեկային խնամքի կենտրոններին: Սա բացառիկ հնարա
վորություն էր մշակութային ուրախ տոնակատարության
ընթացքում ներկայացնել սեփական համայնքի նկատմամբ համերաշխություն դրսևորելու անհրաժեշտութ
յունը, միևնույն ժամանակ՝ ընդգծելով կարիքի մեջ
գտն
վ ող

մարդկանց

մասին

Հայկական

Կարիտասի

հոգածության կարևորությունը: Կենտրոնի դեռահաս
շա
հ առուներից մեկը՝ Սոնա Ածիկյանը (17 տարեկան)
իր խոսքում ընդգծում է. ««Փոքրիկ Իշխան» ցերեկային
խնամքի կենտրոն հաճախելն ինձ հնարավորություն
ընձեռեց ձեռք բերել ընկերներ, ամրապնդել իմ գիտե
լիքները և հմտությունները, որոնք կարող եմ կիրառել

մանդամություն ունեցող երեխաները: Կարիտասի տարի
ների փորձառությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում
հաշմանդամություն ունեցող երեխաներից շատերն ապրում են մեկ ծնող ունեցող ընտանիքներում՝ սովորա
բար մայրերի հետ: Միայնակ մայրերը, շատ հաճախ,
ստիպված են ապավինել կառավարության, ազգականների և Կարիտասի նման հասարակական կազմակեր
պությունների կողմից հատկացվող օգնությանը՝ ծայրը
ծայրին հասցնելու համար: Նույնիսկ երկու ծնող ունեցող
ընտանիքներում կան բազմաթիվ մարտահրավերներ՝
կապված հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հասարակության մեջ ինտեգրելու գործընթացի հետ, ինչը
լրացուցիչ դժվարություններ է առաջացնում այդ ըն
տանիքների համար: Հայկական Կարիտասը քայլեր է
ձեռնարկում վերոհիշյալ խնդիրներին լուծում գտնելու
համար: Ուստի, հաշմանդամություն ունեցող երիտա
սարդների խնդիրների լուծմանն ուղղված հատուկ ծրագրեր են իրականացվում: Այս ծրագրերի շարքում է
«Էմիլի Արեգակ» կենտրոնը (ԷԱԿ), որը հիմնվել է Գյումրիում՝ որպես աջակցության ռեսուրս կենտրոն բազմակի

A. ha detto: “L’aver frequentato il “Centro Piccolo

ապրումների հետևանքով հայտնվեցի ընկճախտի մեջ:

Lavorando assieme alle squadre di calcio della due

nuovi amici, per arricchire le mie conoscenze e per

նրանց ծնողներին, հասկացա, որ միայնակ չեմ: Արդյուն-

Armenia, sono stati unito gli sforzi per promuove

խարհայացքը և հոգեբանական վիճակը: Մի խոսքով,

rivolto ai bambini armeni dando vita al "Chan

apprendere conoscenze utili per tante situazione
della vita”.
Anche i minori con disabilità sono tra le categorie
tas Armena, abbiamo verificato che molti bambini

ՈւԵՖԱ-ի Եվրոպայի լիգայի որակավորման ֆուտբոլային

no-genitoriali in cui ci sono soltanto le madri, le

զի ՀՀ-ում Իտալիայի Դեսպանությունը՝ համագործակ

alla loro famiglia allargata e ad ONG come Cari

րենի

nelle famiglie con due genitori, le difficoltà con
rendono particolarmente gravoso la situazione.

La Caritas Armena sta lavorando per fornire del
le soluzioni a questi problemi attraverso progetti

specificamente rivolti ai giovani disabili. Il Centro
"Emili Aregak" (CEA) è uno di questi; un centro cre

ato per l'organizzazione delle risorse a sostegno
dei giovani disabili e delle loro famiglie a Gyumri.

Gayane S., madre di Siranush, una delle bambine

assistite del centro, ha detto: "Grazie al CEA, sono
riuscita a superare una fase critica. Quando lo psi

chiatra mi ha spiegato la diagnosi di mia figlia, e
che non si sarebbe potuta curare, lo stress mi ha
condotto alla depressione. Ma quando ho visto gli
altri bambini e i loro genitori ad Aregak, ho com
preso di non essere sola. Come risultato, il mio at
teggiamento, la mia visione delle cose e il mio stato
di salute mentale sono tutti cambiati in maniera
significativa... In una parola, Aregak significa soste
gno".

համաշխարհային

ծրագրի,

հաշմանդամություն

կարողանան

ունեցող

լույս

երեխաների

և

նրանց ընտանիքների ծանր կացության վրա՝ հաշվի

era ricordare che tutti i bambini, dalle specifiche

nomiche in cui vivono, meritano di avere le stesse
opportunità. I bambini provenienti dai Centri “Pic
colo Principe” della Caritas Armena e dal Centro

“Emili Aregak” hanno così incontrato entrambe le
squadre Nazionali e hanno anche assistito alla par
tita di calcio.

առնելով այն բոլոր դժվարությունները, որոնց վերջին

“Amo molto il calcio”, ha detto Gayane M., una

Ազգային Հավաքականների և Ֆուտբոլի Ասոցիացիա

Gyumri. "Io tifo per la nazionale, ed è stato un mira

հնարավոր դարձավ «Խթանելով հնարավորություննե

sona i calciatori armeni e italiani, e poter assistere

դրական լույսի ներքո ներկայացնել Հայաստանում ներա

Anche un giovane disabile del CEA è un appassio

ներս բախվում են: Հայաստանի և Իտալիայի Ֆուտբոլի

ragazza di 14 anni del centro "Piccolo Principe" di

ների համագործակցությամբ և ուժերի միավորմամբ

colo per me avere la possibilità di incontrare di per

րը՝ փոխում ենք կյանքեր» նախաձեռնության միջոցով

ad una partita. È stato incredibile".

ռականության և բոլոր երեխաների աճի ու զարգացման

կարևորությունը: Նախաձեռնության նպատակն էր հա
սա
ր ակության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի

վրա, որ բոլոր երեխաները՝ անկախ սեռից, առող ջական

nato di calcio e dice: “Dopo la terapia che ho ri

cevuto al centro, sono diventato più forte e adesso
posso giocare a calcio anche io”.

և տնտեսական վիճակից, հավասար հնարավորություն

Pochi giorni dopo la partita, è stata organizzata

«Փոքրիկ Իշխան» և «Էմիլի Արեգակ» կենտրոնների շա-

assieme alla Caritas Armena. Gli oggetti genero

պայի լիգայի որակավորման ֆուտբոլային խաղին և հան-

cio sono stati messi all'asta durante la cena per

ներ ունենալու իրավունք ունեն: Հայկական Կարիտասի

una cena di beneficenza dall’Ambasciata d’Italia

հառու երեխաները ներկա գտնվեցին ՈւԵՖԱ-ի Եվրո

samente donati da entrambe le Nazionali di cal

դիպում ունեցան երկու երկրների Ֆուտբոլի Ազգային Հա

sostenere i Centri “Piccolo Principe” della Caritas

վաքականների հետ:

Armena.

«Խենթանում եմ ֆուտբոլի համար»,- ասում է Գյումրու

Infine, a riprova che sono le esperienze vissute di

14-ամյա Գայանե Մեքինյանը: «Ես երկրպագում եմ

prima, sempre nel 2019 un gruppo di Parlamentari

«Փոքրիկ Իշխան» ցերեկային խնամքի կենտրոնի սան՝

persona a muovere i sentimenti, qualche tempo

Հայաստանի Ազգային Հավաքականին: Հայ և իտալացի

italiani è venuto in Pellegrinaggio in Armenia, in

լային խաղին ներկա գտնվելը նման էր հրաշքի: Չափա

abbiamo celebrato la Santa Messa. I partecipanti

հայտն ի ֆուտբոլիստների հետ հանդիպումը և ֆուտբո
զանց տպավորիչ էր»:

Ֆուտբոլի երկրպագու է նաև «Էմիլի Արեգակ» կենտրոնի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ շահառու

un viaggio che li ha portati a visitare Gyumri, dove
al viaggio hanno espresso il loro apprezzamento
per il lavoro svolto dalla Caritas Armena nei con
fronti dei bambini disabili e delle loro famiglie in

ներից մեկը, ով ասում է. ««Էմիլի Արեգակ» կենտրոնում

particolare visitando il Centro “Emili Agarak” e,

նելուց հետո ավելի ուժեղ եմ դարձել, այսուհետ, ես նույն

hanno rivelato l'impatto che la visita aveva avuto

խոցելի խմբերի համար իրականացվող աշխատանքի վրա, այլև՝ հնարավորություն է ընձեռվում հետագայում էլ ավելի ամրապնդելու Իտալիային և Հայաստանին միավ որող բարեկամական կապերը:

Հայկական Կարիտասի 25-ամյա գործունեության պատմ ության ընթացքում առաջին անգամ ՀՀ-ում Իտալիայի
Հանրապետության Դեսպանության նախաձեռնությամբ Հայկական Կարիտասը կարողացավ հանուն մար

դասիր ության իր ներդրումն ունենալ երկու երկրների և ժողովուրդների միջև փոխհարաբերությունների ամ
րապնդմ ան գործում:

վերականգնողական թերապիայի մի քանի կուրս անց

prima di lasciare l’Armenia, i parlamentari italiani

Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում և խրախուս ում շարունակել այս բարեկամությունն ու համագ որ

պես կարող եմ ֆուտբոլ խաղալ»:

su di loro e di come l'Armenia sarebbe rimasta nei

Աղոթքի միությամբ,

Օրեր անց, Իտալիայի դեսպանությունը՝ համագործակ

loro cuori.

ցությամբ Հայկական Կարիտասի, ֆուտբոլային այս միջո-

Tutti questi eventi, che sono incentrati sulla cura

մակերպեց: Երկու երկրների Ազգային Հավաքականն երի

luce l'opera che la Caritas Armena svolge a favo

ցառման կապակցությամբ դրամահավաք-ընթրիքկազ-

e l'assistenza per i bisognosi, hanno portato alla

մեծ սիրով տրամադրած իրերը աճուրդի հանվեցին

re delle categorie più vulnerabili in tutto il paese,

տասի «Փոքրիկ Իշխան» կենտրոնների:

rafforzamento dei legami di amicizia tra l'Italia e

ընթրիքի ժամանակ՝ ի աջակցություն Հայկակ ան Կարի

Վերջում, որպես վկայություն այն մասին, որ անձնական
փորձառությունը և ապրումները կարող են խորը հետք

թողնել մարդու մտքում և հոգում, կցանկանայինք ներ
կայացնել, որ ավելի վաղ՝ նույն տարում (2019 թ.), Իտալիայի Խորհրդարանի մի խումբ անդամներ ուխտագնացություն կատարեցին դեպի Հայաստան: Ուխտագնա

ցության շրջանակներում այցելություն կատարեցին նաև

Գյումրի և մասնակցեցին Սուրբ և Անմահ Պատարագի,

որ մատուցվեց ձեռամբ Տիտղոսավոր Արքեպիսկոպոս
Կապադովկյան Կեսարիո Հայոց, Առաջնորդ Հայաստա

նի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևել յան Եվրոպայի
Կաթողիկէ Հայոց և Հայկական Կարիտասի Նախագահ

Արհի. Տեր Ռաֆայել Արքեպս. Մինասյանի: Խորհրդարա

fornendo inoltre l'opportunità per un ulteriore
l'Armenia.

Per la prima volta nei 25 anni della sua storia, la
Caritas Armena, lavorando assieme all’Ambasciata
d’Italia, ha potuto così anche dare un suo contri
buto per il rafforzamento delle relazioni tra i due
paesi e i loro popoli, per il bene comune.
Desidero esprimere personalmente la mia grati
tudine più sincera, ed incoraggiare questa coo
perazione, affinché continui a dare testimonianza
al mondo intero della promozione dei valori della
solidarietà e del bene comune.
In comunione di preghiera,

նի անդամները տպավորված և հուզված էին «Էմիլի
Արեգակ» կենտրոնում հաշմանդամություն ունեցող երե-

խաների և նրանց ընտանիքների հետ Հայկական Կարի
տասի կողմից տարվող աշխատանքով և, մինչ կմեկնեին,

նրանք մեզ հետ կիսեցին այցելությունից ստացած
տպավորությունները և նշեցին, որ Հայաստանը միշտ
կմնա իրենց սրտերում:

Այս բոլոր միջոցառումների հիմքում ընկած են կարիքի
մեջ գտնվող մարդկանց նկատմամբ հոգատարությունն
ու կարեկցանքը: Կազմակերպվող այս միջոցառումների

շնորհիվ ոչ միայն լույս է սփռվում հանրապետության

տարբեր շրջաններում Հայկական Կարիտասի կողմից

RAPHAEL ARCHBISHOP MINASSIAN
Arcivescovo Titolare di Cesarea in Cappadocia
Ordinario dei Cattolici Armeni in Armenia,
Georgia, Russia, Ucraina e l’Europa Orientale
Presidente della Caritas Armena

ծակցությունը՝ ի վկայություն համերաշխության արժեքներ ի տարածման և համընդհանուր բարօրության:

ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՐՔԵՊՍ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ
Տիտղոսաւոր Արքեպիսկոպոս

Կապադովկեան Կեսարիոյ Հայոց

Առաջնորդ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արեւելեան Եւրոպայի Կաթողիկէ Հայոց

«Միշլենի» աստղերի դափնեկիր խոհարար Իտալո Բա
սին Երևանում՝ Իտալիայի դեսպանության հրավերով։

Italo Bassi, chef stellato italiano a Jerevan su invito
dell'Ambasciata d’Italia.

Իտալական խորհրդարանական քրիստոնյա պատվի

րակության այցը Գյումրիի «Հայկական Կարիտաս» կենտ
րոն և հանդիպում Ռափայել արքեպիսկոպոս Մինասյա
նի հետ։

Vista della delegazione parlamentare cristiana ita
liana al Centro della "Caritas Armena" di Gyumri e
incontro con S.E. Raphael Minassian.
Սիցիլիական խոհանոցի երեկո՝ «Մալխաս» ջազ-տրիո յի

երաժշտության և Ֆրանց Չերամիի տեսողական արվես
տի ինստալ յացիաների ուղեկցությամբ։ Հասույթը տրա
մադրվեց «Հայկական Կարիտաս»-ի «Փոքրիկ Իշխան»
կենտրոններին։

Evento promozionale della gastronomia siciliana,
sulle note del gruppo "Malkhas Jazz Trio" e lo sfon
do delle installazioni di video-arte di Franz Cerami.
Il ricavato è stato devoluto ai Centri "Piccolo Princi
pe" della Caritas Armena.

Շեֆ-խոհարար Սանտոդոնատոյի վարպետության դասը

Master class dello chef Santodonato presso il risto
rante "Accent by Gayane Breiova".

Շեֆ-խոհարար Սանտոդոնատոյի և նրա օգնական Ռի

Presentazione dell’esperienza culinaria dello chef
Santodonato e del suo assistente Ricci presso il
Carrefour Rossia Mall.

«Accent by Gayane Breiova» ռեստորանում։

Շեֆ-խոհարար Ֆելիչե Սանտոդոնատոյի կազմակերպած ընթ

րիքը` «Best Western Congress» հյուրանոցում։

Presso il Best Western Congress hotel, cena organizzata dallo
chef Felice Santodonato.
Աշխարհում իտալական խոհանոցի շաբաթվա չոր
ր որդ թո
ղարկման շնորհանդեսի պաստառ։

Locandina di presentazione della Quarta edizione della Settima
na della Cucina italiana nel mondo.
չիի խոհարարական փորձի ներկայացումը Ռոսիա Մոլի
«Կարֆուր» սուպերմարկետում։

Շեֆ-խոհարար Սանտոդոնատոյի և նրա օգնակ ան Ֆրանչեսկո
Ռիչիի վարպետության դասը Երևան Մոլի «Կարֆուր» սուպեր
մարկետում։

Master class dello chef Santodonato accompagnato dal suo as
sistente Francesco Ricci presso il Carrefour Center della Yerevan
Mall.

Տիպիկ հռոմեական գյուղամթերքներով ընթրիք «Մար

տին ի Ռոյալ» ռեստորանում՝ պատրաստված շեֆ-խոհա
րար Սանտոդոնատոյի կողմից։

Cena presso il ristorante "Martini Royale" con pro
dotti tipici dell'agro romano a cura dello chef Feli
ce Santodonato.

Շեֆ-խոհարարներ Հայկ Վեյշտորտի և Ֆելիչե Սանտո
դոնատոյի «Պատրաստել իտալական պիցցա հայկական

լավաշով» թեմայով վարպետության դասը «Seasons»
ռեստորանում։ Միջոցառումը կազմակերպվել է «Դանթե

Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեի հետ հա
մագործակցությամբ:

Masterclass degli chef Felice Santodonato e Hayk
Veyshtort sul tema "Preparare la pizza italiana con
il lavash armeno" presso il ristorante "Seasons".
Evento organizzato in collaborazione con il Comi
tato di Jerevan della Società Dante Alighieri.

Համաշխարհային պարենային ծրագրի հայաստանյան

գրասենյակի հետ համատեղ կազմակերպած «Food Sys
tems and Nutrition» թեմայով գիտաժողով Երևանի «Best

Western Congress» հյուրանոցում։ Վերջում՝ «Միշլենի»
աստղերի դափնեկիր շեֆ-խոհարար Իտալո Բասիի
պատր աստած միջերկրական սննդակարգի համտես։

Conferenza sul tema "Food Systems and Nutrition"
in collaborazione con il World Food Programme
Armenia presso il Best Western Congress Hotel di
Jerevan. A margine, degustazione della dieta me
diterranea a cura dello chef stellato Italo Bassi.

ստեղծագործությունները հայկական թեմայից ներշնչ

ված իրադարձությունների ազդեցություն են կրել։ Տվ յալ

ստեղծագործությունների անվանումների վերաբերյալ

առաջին տեղեկությունները տվել է Լեոնե Ալաչիի կա
տար ած հոյակապ ուսումնասիրությունը, որն իր՝ 1666 թ.

ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
LA STENOGRAFIA DEI SENTIMENTI:
LA MUSICA

հրատարակած «Դրամատուրգիա» խորագրով մատենագ իտական աշխատությունում ներկայացնում է երա-

ժշտական դրամաների ցանկ, որոնցից երեքը նվիրված
են հայոց թագուհի Զենոբիային, իսկ երկուսը՝ հայոց

թագավոր Արշակին։ Նման դասակարգումները տիպիկ
հանրագիտարանային-լուսավորական և նախալուսավո

րական ճաշակի մաս էին կազմում և շարունակվել են
մինչև 19-րդ դարի սկզբերը։ Համաձայն վերջերս Բոլո
ն իայի

համալսարանի

կազմած

ցանկի,

որի

առ

ցանց տվ յալների բազան հեշտությամբ հասանելի է

ԻՏԱԼԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԵՐ.
ԵՐԿԿՈՂՄ ՏԵՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՆՈՒՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ

ITALIANI E ARMENI:
UN LUNGO BILATERALE IN NOME
DELLA MUSICA

Երաժշտության և երաժշտագիտության բնագա-

Antiche sono le relazioni, e gli elementi di
contaminazione, in ambito musicale e musi
cologico tra Armenia e Italia, e nascono ben
prima della odierna identificazione geopo
litica dei due attuali stati nazionali. A dare
avvio alla tradizione furono in età moderna
i librettisti di diverse aree della Penisola. Essi
risentendo dello spirito classicista di gusto
francese, da Corneille a Molière e Crébillon,
posero tra i personaggi di loro creazione ed
invenzione figure rappresentative del rap
porto tra mondo romano e civiltà orienta
li, degli Armeni, dei Parti e dei Persiani. Al
centro di questa epopea vi sono tre grandi
personaggi di riferimento: Tigran il Grande,
Zenobia ed Arsace.

վառ ում Հայաստանի և Իտալիայի միջև փոխհա
րաբ եր ություններն ու միաձուլման տարրերը հնա-

գույն պատմություն ունեն և ի հայտ են գալիս ներկայիս երկու պետությունների աշխարհաքաղա
քական կազմավորումից շատ ավելի վաղ ժամա
նակաշրջանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում

այդ ավանդույթի մեկնարկը տվել են Ապենինյան
թերակղզու տարբեր շրջանների լիբրետիստնե

րը։ Նրանք կրելով ֆրանսիական ոճի կլասիցիստ

ոգու ազդեցությունը՝ Կոռնեյլից մինչև Մոլիեր և
Կրեբիյոն, իրենց ստեղծած և հորինած կերպար

ների շարքերում զետեղել են հռոմեական աշ
խարհը և արևել յան քաղաքակրթությունները՝ հայեր ին, պարթևներին և պարսիկներին ներկայաց

նող կերպարները։ Այս էպոսի կենտրոնում հիշա
տակվում են երեք կարևորագույն կերպարներ՝
Տիգրան Մեծը, Զենոբիան և Արշակը։

Հյուսիսային շրջաններում Մոնտևերդիի, Մետաս

տազիոյի, Կավալիի, Գոլդոնիի և Վիվալդիի, ինչ-

պես նաև նեապոլիտանական դպրոցի ներկա
յացուցիչներ Սարիի, Սկարլատիի, Չիմարոզայի,

Պիչինիի, Յոմելիի, Անդրեոցիի, Ֆեոյի, Ման
ն այի,
Սաբատինիի

իտալական

դրամատիկական

La produzione drammatica italiana di Mon
teverdi, Metastasio, Cavalli, Goldoni e Vival
di, in area settentrionale, e di Sarri, Scarlatti,
Cimarosa, Piccinni, Jommelli, Andreozzi, Feo,
Manna, Sabatini della scuola napoletana, ha
risentito di vicende ispirate al tema armeno.
A dare contezza dei titoli delle opere in que
stione fu per primo il monumentale studio

նաև համ ացանցում, քանի որ մշտապես թարմացվում է

(http://corago.unibo.it), հայոց թագավոր Արշակին նվիր
ված դրամաները թվով 44-ն են, Զենոբիա թագուհուն
նվիրվածները՝ 87-ը, իսկ թագավոր Տիգրանի դերով դրա

մաները՝ 35-ը։ Այս թվերը հիմնականում դեռևս մոտա-

վոր են, սակայն վկայում են իտալական լիբրետիստի
կայի՝ հայ կերպարների հանդեպ ունեցած ուշադրութ-

յան մասին, որոնք, ժամանակ առ ժամանակ, մարմնա
վորում են հավատարմության, զսպվածության, խոհե

մության արժեքները։ Նրանք կատարտիկ և օրինակելի
իրադարձությունների հերոսներ էին, հաճախ ունենում

էին խաբեությունները բացահայտելու, թշնամիների ան
ար
դ արությունների և ճակատագրի քամահրանքների
համար պատասխան տալու գործառույթներ, և որոշակի

էկզոտիկ ճաշակով ու հիմնականում արևել յան միջա
վայրներով ծածկում էին գերակշռող կլասիցիզմը։

Երաժշտության ոլորտում Հայաստանի և Իտալիայի միջև
հարաբերությունների վերլուծության տեսանկյունից կարևորագույն դեր է ունեցել կոմպոզիտոր Տիգրան Չու

խաջյանը (1837–1898 թթ.)՝ ականավոր կերպար, որը
կամուրջ է հանդիսացել իտալական, հայկական և օս

մանյան քնարական օպերաների միջև։ Նա գրել և
ավարտին է հասցրել օսմանյան միջավայրում տեղի
ունեցող առաջին քնարական օպերան։ Նրա ընտանի
քի անդամներն ավանդաբար հայերին վստահվող մասնագիտությամբ էին զբաղվում՝ կայսերական ժամա

գործներ էին, մինչդեռ հայրը տարբեր թատերական
ընկերություններում գեղարվեստական ղեկավար էր։

composto da Leone Allacci che nella sua opera
bibliografica intitolata Drammaturgia, pubblica
nel 1666, individua un catalogo di 3 drammi per
musica dedicati alla figura di Zenobia regina d’Ar
menia, e 2 dedicati al re ameno Arsace. Tali tasso
nomie rientravano in un gusto tipicamente enci
clopedico illuminista e proto illuminista, e si pro
trassero fino ai prodromi del XIX secolo. Secondo
il recente repertorio stilato dall’Università di Bolo
gna - il cui database on line è attualmente di facile
consultazione anche in Internet, benché in con
tinuo aggiornamento (http://corago.unibo.it) –
i drammi dedicati al re armeno Arsace sarebbero
44, quelli dedicati alla regina Zenobia 87, e quel
li aventi come protagonista Tigrane, in numero di
35. Tali numeri sono per lo più ancora approssima
tivi, ma testimoniano l’attenzione della librettisti
ca italiana verso personaggi armeni che incarna
no, di volta in volta, i valori di lealtà, temperanza,
avvedutezza. Essi erano protagonisti di vicende
catartiche ed esemplari, spesso avevano la funzio
ne di svelare gli inganni, risarcire i torti dei nemici
e gli oltraggi della sorte, ed ammantavano di un
certo gusto esotico, e di atmosfere, genericamen
te orientaliste, il classicismo imperante.
Fondamentale per l'analisi dei rapporti tra Italia e
Armenia in ambito musicale è stato il compositore
Tigran Tchoukhajian (1837–1898) eminente figura
ponte tra l’opera lirica italiana, armena e ottoma
na. Egli scrisse e realizzò la prima opera lirica in
ambienza ottomana. La sua famiglia d’origine era
legata alle professioni tradizionalmente affidate
agli Armeni - orologiai imperiali - suo padre, inol
tre, era amministratore artistico in varie imprese
dello spettacolo. Il giovane Tigran si formò nella
capitale della Sublime Porta assistendo alle lezioni
di composizione del maestro Gabriel Yeranian per
poi trasferirsi a Milano dove attese agli studi pres
so il Conservatorio meneghino dal 1861 al 1864. I
risultati furono da subito così tanto soddisfacenti
che il critico Riccardo Torre lo definì come "il Verdi
Armeno", in grado di "combinare tra loro le melo
die dei popoli d'Oriente". Un altro critico, Adolfo

Երիտասարդ Տիգրանը կրթություն է ստացել Բարձր
Դռան (Օսմանյան կայսրության) մայրաքաղաքում՝ մաս

նակցելով մաեստրո Գաբրիել Երանյանի կոմպոզի-

ցիայի դասերին, ինչից հետո տեղափոխվել է Միլան,
որտեղ 1861–1864 թթ. հաճախել և սովորել է քաղաքի Կոն-

սերվատորիայում։ Արդյունքներն ամենասկզբից այնքան
գոհացուցիչ էին, որ քննադատ Ռիկարդո Տորեն նրան

բնորոշեց որպես «Հայկական Վերդի», որն ունակ էր
«միմյանց հետ համատեղելու Արևելքի ժողովուրդների
մեղեդիները»։ Մեկ այլ քննադատ՝ Ադոլֆո Տալասոն, ընդ

գծեց նրա գաղափարների ինքնատիպությունը, երաժ ըշտական լեզվի թարմությունը և գործիքավորման գու

նագեղությունը։ Կարևորվում էր նրա՝ ներդաշնակութ

յան և կոնտրապունկտի կիրառումը, որն ունակ էր ամուր
կառուցվածք

ապահովել

կոմպոզիցիաների

համար,

որոնք այնքան լի էին զորությամբ և հմայքով: Այս բոլոր
տարրերը կապվում էին «Արևելքի ճառագայթների» հետ։
Պարզ չէ, սակայն, թե այն Արևելքը, որի մասին քննադատները կարծես թե ակնարկում էին, միայն աշխար-

հագրակա՞ն Արևելք էր, թե՞ հոգևոր, որի հետ կապված

էին Իտալիայի և Օսմանյան կայսրության շատ կոմպ ո
զիտորներ: Այս առումով, Վերդիի մեկնաբանություննե
րի բանալիները նույնպես չէին լինի պարզապես Բուսե-

տո քաղաքի հանճարի հետ կոմպոզիցիոն հարազա
տության, այլ՝ գաղափարների շատ ավելի խորքային մի
եղբայրության նշան: Նույնը կարելի է նկատել նաև

Օսմանյան կայսրության վաղ մասոնական օթյակների

հետ կապված անձանց հետ Չուխաջյանի մտերմութ

յան պարագայում։ Այդպիսով, նա իր ամենահայտնի աշ

խատանքը վստահեց Կ. Պոլսից մի հայ մտավորականի՝
վենետիկահայ Թովմաս Թերզ յանի գրչին: Վերջինս,

ում հայրը կաթոլիկ հունահայ էր, իսկ մայրը՝ Վենետիկի
հույն, նույնպես ծննդով Պերայից էր, ինչպես և Չու

խաջյանը, և սովորել էր Վենետիկի Մուրադ-Ռափայել
յան վարժարանում։ Այսպիսով, Թերզ յանը նույնպես

լցված էր իտալականությամբ։ Նա այնքան բեղմնավոր

բանաստեղծ չէր, որքան որ վստահաբար Կ. Պոլսի մե

ծագույն մանկավարժներից մեկն էր։ Անմոռանալի է
Ներսեսյան վարժարանում և Կեդրոնական վարժարա

նում նրա դասավանդումը։ Նրա աշակերտերից են եղել
Եղիա Տեմիրճիպաշյանը, Գրիգոր Զոհրապը, Ռեթեոս

Պերպերյանը, այլ կերպ ասած՝ մեծագույն հայ մտավո
րականների այն սերունդը, որն ամենից շատ է փոխել

Talasso, ne mise in luce l'originalità delle idee, la
freschezza del linguaggio musicale, l'orchestrazio
ne colorita. Se ne evidenziava l'uso dell'armonia e
del contrappunto in grado di assicurare una strut
tura robusta alle composizioni, così piene di pote
re e incanto. Tutti questi elementi venivano messi
in relazione con i "raggi d'Oriente". Non è chiaro,
però, se l'Oriente a cui i critici sembrano ammic
care fosse solo un Oriente geografico, o piuttosto
uno spirituale, a cui erano legati molti composito
ri Italiani e Ottomani. In tal senso anche le chiavi
di lettura verdiane non sarebbero solo il segno di
una contiguità compositiva con genio di Busseto
ma di una ben più radicata fratellanza di idee. La
stessa si riscontrerebbe anche nella vicinanza del
Tchoukhajian a personalità legate alle prime log
ge massoniche dell'Impero Ottomano. In tal senso
affidò la sua più nota opera alla scrittura di un in
tellettuale armeno della Polis, l'armeno-veneziano
Tovmas Terziyan. Anche questi era nativo di Pera,
come Tchoukhajian, di padre Greco-armeno cat
tolico e madre greco-veneziana era stato allievo
del Collegio Moorat-Raphael di Venezia. Dunque
anche Terziyan era impregnato di italianità. Non
fu poeta prolifico, quanto più certamente tra i
grandi pedagogisti armeni della Polis. Insegnò in
modo indimenticabile al Collegio Nersesian, e al
Gedronagan Varjaran. Tra i nomi dei suoi allievi
figurano Yeghia Temirjipashyan, Grigor Zohrab,
Reteos Berberian, ovvero la generazione dei gran
di intellettuali armeni che più di tutte cambiò la
storia culturale della Diaspora. Terziyan fu anche
in corrispondenza epistolare con il maestro Giu
seppe Verdi con cui più volte si confrontò circa il
libretto dell’opera, che fu realizzato in due versio
ni armena e italiana. Esso non rappresentava solo
una princeps per la storia della musica armena, ma
anche un unicum, in cui i momenti di realismo e di
vigore narrativo incontrano la ricerca linguistica di
entrambe le tradizioni letterarie. Arshak II (ovvero
Arsace), non è più solo il figlio di Tigrane. E’ cre
sciuto in tutti i sensi ed è libero di uscire dalle ca
tene dalla tradizione letteraria e musicale. Non vi

Սփյուռքի մշակութային պատմությունը: Թերզ յանը նաև
նամակագրական կապի մեջ է եղել մաեստրո Ջուզեպպե

Վերդիի հետ, ում հետ նա բազմիցս քննարկել է օպե-

րայի լիբրետոն, որը պատրաստվել էր երկու տարբե
րակով՝ հայերեն և իտալերեն: Այն իրենից ներկայաց-

նում էր ոչ միայն հայկական երաժշտության պատմութ
յան համար մի առաջին հրատարակություն, այլև մի
եզակի աշխատություն, որում պատմողական ռեալիզմի
և կորովի պահերը հանդիպում են երկու գրական ավան

դույթների լեզվաբանական հետազոտությանը: «Արշակ

Բ»-ն այլևս պարզապես Տիգրանի որդին չէ։ Այն աճել
է բոլոր առումներով և կարող է ազատվել գրական և

երաժշտական ավանդույթի շղթաներից: Այլևս չկան

Ալբինոնին, Վիվալդին, Հենդելը, Սկարլատին, Գլ յուկը,
որպեսզի պարտադրեն իրենց ազդեցությունը, իսկ Չու
խաջյանի և Թերզ յանի հետ հայոց թագավորի կերպարն

արդեն ազատ է երգելու Դոնիցետիի կամ Բելլինիի նոր

ոճով, մինչ այն պահը, երբ մի մահացու ցատկով նա

նույնպես կդառնա «վերդիական»: Նա անում է դա մի
խորությամբ՝ իրեն շնորհված մի բարոյական զորութ

յան կողմից, որը բնորոշ է հայ գրական ավանդույթի

հայրերին՝ Մովսես Խորենացուն և Փավստոս Բուզան
դին, որոնց էջերից գրող Թերզ յանը նոր բնորոշ գծեր է

վերցնում։ Հերոսի կերպարը ստեղծելիս նրա կիրառած
հատկանիշները Ալֆիերիին հատուկ ինչ-որ բան են
ստանում։ Դրա արդյունքն են նույնիսկ երկխոսություն

ները կազմելիս հզոր պոետիկությամբ ծավալուն դերեր
գերը, որոնք ստիպում են հանդիսատեսի սրտին թրթռալ
և բաբախել։

Երաժշտության և երաժշտագիտության բնագավառում
Իտալիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերութ

յունների վերաբերյալ 1900-ականների մի վճռորոշ ժա
մանակահատված ներկայացված է Բարի քաղաքից գիտ

նական Ռեջինա Պեշեի աշխատությունում, որը կազմվել է 1932 թ. և որի տպագրությունը սկսվել է 1935 թ.՝

Կ. Պոլսի մեծանուն հայ երգահան Կոմիտաս Վարդապե-

տի մահից հետո։ Սկսած 2008 թվականից՝ այդ աշխա
տության տեքստը տեղ է գտել պրոֆ. Յուրի Խաչատրյա-

նի խմբագրությամբ «Աստեղահև մենություն» ընտրա
նիում՝ նվիրված բանաստեղծ Հրանտ Նազարյանցին, և մի
շարք այլ կարևոր ուսումնասիրություններում։ Բանա

ստեղծ Նազարյանցը, որը հետագայում առա
ջ ա
դ րվել

է Գրականության Նոբել յան մրցանակի, ցանկան ում էր

sono più Albinoni, Vivaldi, Handel, Scarlatti, Gluck
a costringerne l'afflato, ma con Tchoukhajian e
Terzyan la figura del re Armeno è ormai libera di
cantare nello stile nuovo di Donizetti o di Bellini,
sino a che, con un salto mortale, non diventa an
ch'egli "verdiano". Lo fa con lo spessore conferito
gli dalla carica morale tipica dei padri della tradi
zione letteraria armena Mosè di Korene e Fausto
il Bizantino, dalle cui pagine il letterato Terzyan
prende caratteristiche nuove. I suoi tratti assumo
no un che di profondamente alfieriano nella co
struzione del personaggio. Ne derivano così arie
musicali di ampio respiro, potentemente poetiche
anche nella cura dei dialoghi, che fanno vibrare e
sussultare gli spettatori.
Un momento decisivo in epoca novecentesca nei
rapporti bilaterali in ambito musicale e musico
logico tra Italia e Armenia è rappresentato dal
saggio della studiosa barese Regina Pesce, com
posto nel 1932 e ripreso per la pubblicazione solo
dopo il 1935, all'indomani della morte del noto
compositore armeno della Polis, padre Komitas.
Il testo è stato segnalato nell’antologia dedicata
al poeta Hrand Nazariantz dal titolo Աստեղահեւ
մենութիւն (Solitudini Stellate) a cura del prof. Yuri
Khachatryan e in alcuni importanti studi a partire
dal 2008. Il poeta Nazariantz che sarebbe stato in
seguito candidato al Nobel per la letteratura, volle
diffondere dalla allora piccola città di Bari, la co
noscenza ideale dell’Armenia e ne suggerì le tema
tiche ad una sua giovane corrispondente, nipote
dell'amico scrittore ed editore Piero Delfino Pesce.
La saggista sposò con dedizione la causa armena
e mise in evidenza le caratteristiche storiche, i va
lori artistici, estetici e tecnici dei secoli d’oro della
musica armena. Dai cantori di Gołthn, alla nascita
degli Sharakan, sino all’esame delle composizioni

degli ashugh e dei bulbuls (da Sayat Nova a Djiva
ni, fino allo stesso padre Komitas), l’autrice dimo
stra una padronanza e una chiarezza delle idee,
che per la prima volta non sono più ad appannag
gio esclusivo della tradizione critico-storiografica
di ambito religioso. Fino ad allora, infatti, la storia

այն ժամանակներում դեռևս փոքր քաղաք Բար իից կատարելապես ճանաչելի դարձնել Հայաստան ը, որի հիմ-

նական կողմերը ներկայացրել էր իր երիտ ասարդ թղթակիցներից մեկին՝ իր գրող և հրա
տ ա
ր ակիչ ընկերոջ՝

Պիերո Դելֆինո Պեշեի դստերը։ Փոր
ձ ագիրը անմնա-

ցորդ նվիրվեց հայկական թեմային և կա
ր ևորեց հայ
երաժշտության ոսկե դարաշրջանի պատմական առանձնահ ատկությունները,

գեղարվեստակ ան,

գեղագիտա

կան և տեխնիկական արժեքները: Գողթան երգիչ
ներից

հասնելով

մինչև

Շարականի

ծնունդը,

մինչև

աշուղների և բլբուլների կոմպոզիցիաների ուսումնա
սիրությունը (Սայաթ Նովայից մինչև Ջիվանի, մինչև նույն

ինքը՝ Կոմիտաս Վարդապետ), հեղինակը ցույց է տալիս
վարպետություն և գաղափարների հստակություն, որոնք

առաջին անգամ է, որ այլևս կրոնական բնագավառի
քննադատական-պատմագրական ավանդույթի բացառիկ արտոնությունը չեն համարվում: Մինչ այդ, իսկա-

պես, Իտալիայում հայկական երաժշտության պատ

մությունը գտնվում էր Մխիթարյան հայրերի բացառիկ
և ուղղակի հսկողության ու պատմողական մեթոդնե

րի ներքո, որոնք միակն էին, ում թույլատրվում էր
ուսումնասիրել և քննարկել այդ թեմաները: Ռեջինա Պե-

շեի աշխատությունը ակնհայտ մարտահրավեր էր այդ
կայացած իշխանությանը։ Առաջին հերթին ուսումնասի
րությունն իրականացնողը կին էր, որը նույն տարիներին

նաև համագործակցում էր Իտալիայի Ազգային ռադիո
ընկերության (EIAR) հետ, երկրորդ՝ այն միջավայրը, որ

տեղ սկիզբ էր առել ուսումնասիրությունը, կապված էր
19-րդ դարի ազատական համատեքստի հետ և դա բոլոր
առումներով կանացի մտավոր ազատագրության մի
պահ էր:

Աշխարհիկ ուսումնասիրությունների փորձին հավասա
րապես կապված է Անջելո Էֆրիկյանի կերպարը՝ ծնված
Տրևիզոյում 1913 թ., նախկին Մխիթարյան հայր Հակոբի
և վենետիկյան արիստոկրատ ընտանիքի ժառանգորդ
Լաուրա Ձասսոյի ընտանիքում: Էֆրիկյանը զուգահեռա

բար ստացել է դասական և գեղարվեստական կրթութ

յուն։ Ավարտելով կրթությունը իրավագիտության բնագավառում՝ նա լիովին նվիրվում է երաժշտական հետա-

զոտությանը, հատկապես՝ Վերածննդի ժամանակաշրջա-

նի հեղինակներին։ Շուտով, սակայն, նա կայացավ որ
պես վերախմբագիր և երաժշտական քննադատական

հրատարակությունների հեղինակ: Այսօրվա երաժշտական

musicale armena in Italia, era soggetta all’esclusi
vo e diretto controllo e ai modi del racconto dei
padri Mechitaristi, unici cui era consentito studia
re tali argomenti e dissertarne. Il saggio di Regina
Pesce, appare come una evidente sfida a quel po
tere costituito. Innanzitutto lo studio era condotto
da una donna, che negli stessi anni aveva in corso
una collaborazione anche con l’EIAR (Ente Italiano
per le Audizioni Radiofoniche), in secondo luogo
l’ambiente in cui lo studio nasceva era legato ad
una temperie liberale ottocentesca ed era a tutti
gli effetti un momento di emancipazione intellet
tuale femminile.
Altrettanto legata all’esperienza di studi laici ri
sulta la figura di Angelo Ephrikian, nato a Treviso
nel 1913 da un ex monaco Mechitarista Agop e da
Laura Zasso, erede di una famiglia aristocratica ve
neta. Ephrikian seguì parallelamente la formazio
ne classica e artistica. Dopo gli studi in giurispru
denza si dedicò a tempo pieno alla ricerca musica
le, soprattutto di autori rinascimentali. Ben presto
però si affermò come riscopritore ed autore di edi
zioni critiche musicali. Può apparire sorprendente
al gusto musicale odierno, ma ci sono state epoche
in cui Antonio Vivaldi non era universalmente con
siderato un grande classico. Molte delle sue opere
non erano conosciute e apprezzate così universal
mente, così come non lo erano tante partiture di
Galuppi, Marcello, Boccherini o Carlo Gesualdo da
Venosa. Tra i suoi principali ritrovamenti non pos
siamo dimenticare il Concerto 452 e La Fida Ninfa
di Vilvaldi. Ad Angelo Efrikian va anche il grande
merito di aver portato alla luce le partiture origi
nali, e dopo averle ritrovate, averle riconsegnate
non solo agli studiosi, ma anche al pubblico at
traverso un’opera monumentale di esecuzioni ed
incisioni su dischi e su nastri magnetici. Nella sua
carriera, Angelo Ephrikyan fu direttore del Teatro
Comunale di Bologna, diresse spettacoli in mezza
Europa, fondò etichette musicali con lo scopo di
diffondere la musica ritrovata che non avrebbe
avuto accoglienza presso le case editrici cosid
dette generaliste. Per queste ragioni fu più volte

ճաշակին կարող է զարմանալի թվալ, բայց եղել են

ժամանակաշրջաններ, երբ Անտոնիո Վիվալդին համընդ
հանուր կերպով չի համարվել մեծագույն դասական։ Նրա

գործերից շատերը համընդհանուր կերպով ճանաչված և
գնահատված չէին, ինչպես որ ճանաչված ու գնահատված
չէին Գալուպպիի, Մարչելլոյի, Բոկերինիի կամ Կարլո

Ջե
զ ուալդո դա Վենոզայի մի շարք պարտիտուրաներ։

Նրա կարևորագույն բացահայտումների շարքում չենք

կարող չանդրադառնալ Վիվալդիի «Concerto 452»-ին և
«Հավատարիմ նիմֆ»-ին։ Անջելո Էֆրիկյանի արժանիք

ներից է նաև բնօրինակ պարտիտուրաների վրա լույս
գցելը, վերջիններիս բացահայտումից հետո դրանք ոչ

միայն հետազոտողներին, այլ նաև հանրությանը վերա-

դարձնելը՝ ձայնասկավառակների և մագնիսական ժա
պավենների վրա կատարումների և ձայնագրություննե

րի հիանալի աշխատանքի միջոցով։ Իր կարիերայի ըն
թացքում Անջելո Էֆրիկյանը եղել է Բոլոնիայի Քաղաքա-

յին թատրոնի ղեկավար, ներկայացումներ է կազմա

կերպել Եվրոպայի մի շարք երկրներում, հիմնել է երա
ժշտական պիտակներ՝ նպատակ ունենալով տարածել
բացահայտված երաժշտությունը, որը չէր ընդունվի

այսպես կոչված ընդհանրական հրատարակչությունների
կողմից։ Այդ ամենի շնորհիվ բազմիցս արժանացել է
միջազգային մրցանակների։ Նրա մահից հետո զավակ

ները՝ Ջաննին, որը կոմպոզիտոր և նվագախմբի ղեկա
վար է, և Լաուրան, որը հայտնի դերասանուհի և երգիչ

Ջաննի Մորանդիի նախկին կինն է, արեցին ամեն բան,

որպեսզի իրենց հայրը չմոռացվի և 2012 թ. նրա համար
ստացան «Վիլիամ Սարոյան» շքանշան։

Երաժշտության բնագավառում Հայաստանի և Իտալիա յի

միջև հարաբերությունները բնութագրող առավել նշա
նակալից և կառուցվածքային էջերից մեկը, անկասկած,

Հայկական մշակույթի հետազոտական և փաստագրա
կան կենտրոնի երաժշտական բաժնի (Musicam) ծավալած գործունեությունն է։ Այս հաստատությունը թերևս

միակ հայկական սփյուռքային կառույցն է, որը համա-

կարգված կերպով զբաղվում է երաժշտական արտա
դրությամբ և մերօրյա հայ կոմպոզիտորների բազմաթիվ
ստեղծագործությունների

առաջին

համաշխարհային

ներկ այացումներով՝ համագործակցելով Իտալիայի կարևո
ր ագույն երաժշտական հաստատությունների հետ,

ինչպիսիք են «Maggio Musicale Fiorentino»-ն («Ֆլորեն
ցիայի երաժշտական մայիս» փառատոն), և վերջերս նաև

premiato a livello internazionale. Dopo la sua mor
te i figli Gianni, compositore e direttore d’Orche
stra, e Laura, nota attrice, ex moglie del cantante
Gianni Morandi, si prodigarono perché non fosse
dimenticato ed ottennero per lui l’Ordine William
Saroyan alla memoria nel 2012.
Tra le pagine più significative e strutturate che
contraddistinguono i rapporti Armenia-Italia in
ambito musicale vi è senza dubbio l’attività della
sezione musicale (Musicam) del Centro Studi e Do
cumentazione della Cultura Armena. Tale istituzio
ne è forse l’unica realtà armena diasporica che si
occupa in modo sistematico della produzione mu
sicale e delle prime esecuzioni mondiali di molte
opere di compositori armeni ancora viventi, in si
nergia con gli enti musicali più importanti d’Italia,
come ad esempio il Maggio Musicale Fiorentino
e più di recente con anche con la collaborazione
del Kunsthistorisches Institut di Firenze. Nell’ulti
mo biennio, il direttore del Centro, Minas Lourian
è stato anche parte del comitato nazionale per le
celebrazioni del millenario della fondazione del
la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, e ha
coordinato un bilaterale di produzioni musicali di
compositori viventi italiani e armeni nel contesto
dell’anno di celebrazioni. Al contempo il Centro
ha coordinato per conto del Ravenna Festival la
realizzazione di tre prime mondiali per soli, coro
e orchestra diretti dal Maestro Riccardo Muti, di
opere dei compositori Giovanni Sollima e Tigran
Mansurian, dedicate al 700° anniversario della
morte di Dante. La sezione musicale del Centro,
in 13 anni di intenso lavoro ha creato attraverso
il proprio studio di registrazione, l’unico archivio
sonoro completo al mondo del canto modale del
calendario liturgico della Chiesa armena, traman
dato dal V secolo in poi attraverso la neumatica e,
soprattutto, la pratica quotidiana e la trasmissione
orale da maestro cantore ai cantori del noviziato
all’interno dei monasteri armeni del Medioevo. Il
lavoro di ricerca si è svolto attraverso l’analisi e il
recupero della tradizione documentata, il cui pa
trimonio è serbato presso la Congregazione Me

Ֆլորենցիայի «Kunsthistorisches Institut»-ը։ Վերջին երկու

տարիներին Կենտրոնի ղեկավար Մինաս Լուրյանը նաև

Ֆլորենցիայում գտնվող Սուրբ Մինաս (San Minato al
Monte) եկեղեցու հիմնադրման հազարամյակին նվիր
ված

տոնակատարությունների

ազգային

հանձնաժո

ղովի կազմի անդամ է եղել և տոնակատարություննե

րի տարվա շրջանակներում իտալացի և հայ կենդանի
կոմպոզիտորների երաժշտական արտադրությանը նվիր
ված երկկողմ միջոցառումներ է համակարգել: Միևնույն

ժամանակ, կենտրոնը «Ռավեննա» փառատոնի անունից

համակարգել է կոմպոզիտորներ Ջովաննի Սոլլիմայի և
Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններով մաեստրո Ռիկարդո Մուտիի ղեկավարությամբ մենակա

տարների, երգչախմբի և նվագախմբի համար նախա
տեսված երեք համաշխարհային պրեմիերաների իրա
կա
ն ացումը, որոնք նվիրված էին Դանթեի մահվան

700-ամյակին: Կենտրոնի երաժշտական բաժինը 13 տա-

րիների ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում իր ձայ
նագրման ստուդիայի միջոցով ստեղծել է 5-րդ դարից ի
վեր նևմային նոտագրության և, հատկապես, ամենօրյա

պրակտիկայի և միջնադարյան հայկական վանքերում

երգչախմբի ղեկավարի սկսնակ երգիչներին բա
ն ա-

վոր փոխանցած հայ եկեղեցու պատարագային օրացույ-

ցի մոդալային երգերի՝ աշխարհում միակ ամբող ջակ ան

ձայնային արխիվը։ Հետազոտական աշխա
տ անք
ներն

իրականացվել են վավերագրված ավանդույ
թ ի վեր
լ ու-

ծության և վերականգնման միջոցով, որի ժա
ռ ան
գ ութ

յունը պահպանվում է Սուրբ Ղազար կղզու (Վե
նետիկ)
հայկական

Մխիթարյան

միաբանությունում՝

երգ
չա-

խմբի ղեկավար լուսահոգի վարդապետ հայր Վրթա
նես Ուլուհոջյանի ձայնի միջոցով: Հայր Վրթանեսը աշ

խարհի մակարդակով վերջին մասնագետն էր, որը հանդիսանում էր ամբող ջ երգացանկի և հատկապես հայ

եկեղեցական երաժշտական գրերի պատմության մեջ եր
բեք չհիշատակված ներածական մասերի տարբեր եղա
նակների հիշողության ուղղակի կրողը: Նա համարվում
էր մեծագույն գիտնական, որը կարողացել էր մեկնաբա

նել հնագույն հայկական նևմատիկ նոտագրությունը՝
կապակցելով այն արևմտյան տառադարձման եղանա

կին: Ուսումնասիրության և վերարտադրության այս լայ
նածավալ աշխատանքը, չունենալով շահույթ, տարբեր

պատճառներով բավականաչափ տարածում չի ունեցել,
սակայն այն ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Վենետիկի և Փա

chitarista Armena di San Lazzaro (Venezia), attra
verso la voce del compianto maestro cantore Rev.
Vertanes Oulouhodjian. Hayr Vartanes fu l’ultimo
esperto a livello mondiale a conservare diretta
memoria di tutto il repertorio e soprattutto delle
parti introduttive dei vari modi mai annotati nella
storia della scrittura musicale ecclesiastica arme
na. Era considerato il massimo studioso a poter in
terpretare la notazione neumatica antica armena
riferendola alla modalità di trascrizione occiden
tale. Tale opera di studio e riproduzione capillari,
non ha avuto sufficiente divulgazione per varie
ragioni, non avendo fine di lucro, ma fu ricono
sciuta dagli uffici regionali UNESCO di Venezia e
Parigi. Il Centro fu anche promotore e il coordina
tore dell’importante iniziativa del triplice concer
to degli organici filarmonici della Scala, diretti dal
Maestro Riccardo Muti, nel 2001, che attraverso
l’iniziativa "Le Vie dell’Amicizia" del Ravenna Fe
stival ha creato un ponte ideale di fratellanza tra
Ravenna, Jerevan e Istanbul attraverso la musica
della pace e del dialogo. Questa importante quan
to poco conosciuta istituzione, fondata dallo sto
rico dell’arte Adriano Alpago Novello è presieduta
dal sociologo armeno-comasco Agop Manoukian
ed ha sede a Venezia.
La pagina più recente dei rapporti musicali bilate
rali Italia-Armenia si deve agli sforzi di mecenati
smo compiuti dall’Ambasciata Italiana a Jerevan
che ha saputo costruire attente relazioni con le
istituzioni armene. Di particolare interesse sono i
risultati della collaborazione con il Teatro dell’O
pera di Jerevan diretto dal Maestro Constantine
Orbelian, che negli ultimi anni ha riproposto, tanto
in ambito Lirico Sinfonico, quanto in ambito coreu
tico, alcuni storici progetti consolidati ed apprez
zati di argomento italiano. Tra questi vanno citate
le produzioni del balletto "Cipollino", ispirato all’o
monimo personaggio a fumetti creato da Gianni
Rodari e l’importante allestimento di "Arshak II"
con Barseg Tumanyan nel ruolo di Arsace e Anahit
Mkhitaryan in quello di Olimpia. Entrambe le ope
re sono state riprese nel 2019. Ancora di recente

րիզի

տարածաշրջանային

գրասենյակների

կողմից:

Կենտ
ր ոնը նաև 2001 թ. մաեստրո Ռիկարդո Մուտիի
ղեկավարությամբ Լա Սկալայի ֆիլհարմոնիկ նվագա
խմբի եռակի համերգի կարևոր նախաձեռնության խթա
նողն ու համակարգողն էր, որը «Ռավեննա» փառատոնի
«Բարեկամության ուղիները» նախաձեռնությունով Ռա
վենն այի, Երևանի և Ստամբուլի միջև եղբայրության մի
կատարյալ կամուրջ ստեղծեց՝ խաղաղության և երկխո
սության երաժշտության միջոցով: Արվեստի պատմաբան
Ադրիանո Ալպագո Նովելլոյի հիմնադրած այս կարևորա
գույն, սակայն քիչ հայտնի հաստատության ղեկավարը

l’Ambasciata italiana a Jerevan ha intrapreso pro
getti di collaborazione con il direttore d’Orchestra
maestro Felix Baburyan, direttore della National
Chamber Orchestra of Armenia, e con il maestro
Sergey Smbatyan fondatore e direttore della Sta
te Youth Orchestra dell'Armenia è il co-fondatore
dell'Armenian Composing Art Festival. Tutte que
ste istituzioni musicali hanno mostrato particolare
vicinanza all’Italia durante la pandemia da corona
virus del 2020, dedicando al nostro Paese alcune
commoventi esecuzioni musicali.

Կոմո քաղաքի հայ սոցիոլոգ Հակոբ Մանուկյանն է, իսկ
նստավայրը գտնվում է Վենետիկում։
Իտալիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ երաժշտական
հարաբերությունների առավել ժամանակակից էջը կապված է Երևանում Իտալիայի դեսպանության գործադրած

Prof. CARLO COPPOLA
Dottore di Ricerca in Italianistica
studioso della Diaspora Armena in Italia

հովանավորական ջանքերի հետ, որը կարողացել է ամուր
հարաբերություններ կառուցել հայկական հաստատութ
յուն
ների հետ: Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են
ներկայացնում մաեստրո Կոնստանտին Օրբել յանի գեղարվեստական ղեկավարությամբ Երևանի Օպերային
թատրոնի հետ համագործակցության արդյունքները, որտեղ վերջին տարիներին կրկին ներկայացվել են իտալական թեմային վերաբերող՝ ինչպես սիմֆոնիկ-քնարերգական, այնպես էլ խորեոգրաֆիկ բնագավառի մի շարք
պատմական հաստատուն և արժեքավոր ստեղծագոր
ծություններ:

Դրանց

շարքում

հարկ

է

նշել

Ջաննի

Ռոդարիի ստեղծագործության համանուն կերպարից
ներշնչված

«Չիպոլլինո»

բալետի

բեմադրությունը

և

«Արշակ Բ» օպերայի կարևոր բեմադրությունը՝ Արշակի
դերում Բարսեղ Թումանյանի, իսկ Օլիմպիայի դերում
Անահիտ Մխիթարյանի մասնակցությամբ։ Երկու ներկայացումների բեմադրություններն էլ վերսկել են 2019 թ.։
Վերջերս Երևանում Իտալիայի դեսպանությունը համա
տեղ ծրագրեր է ձեռնարկել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավար մաեստրո Ֆելիքս Բաբուրյանի և Հայաստանի պետական երիտասարդական

յուն են ցուցաբերել Իտալիայի հանդեպ՝ մեր երկ

րին նվիրելով մի շարք հուզիչ երաժշտական կա
տարումներ։

նվագախմբի հիմնադիր և ղեկավար, Հայ կոմպոզիտո
րական արվեստի փառատոնի համահիմնադիր, մաեստ
րո Սերգեյ Սմբատյանի հետ: Բոլոր այս երաժշտական
հաստատությունները 2020 թ. կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակաշրջանում յուրահատուկ մտերմութ

Պրոֆ. ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱ
Բ.գ.թ., իտալագետ

Իտալիայում հայկական սփյուռքի

հետազոտությունների մասնագետ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Հայաստանի
Հանրապետության պետական օրհներգը և
վերջինիս կապը իտալական Ռիսորջիմենտոյի
հետ

SUGGESTIONI: L’inno nazionale armeno e le
sue relazioni con il Risorgimento italiano

Իտալիայի և Հայաստանի միջև հազարամյա բարեկա

Un interessante episodio della millenaria amicizia

տանի Հանրապետության ներկայիս պետական օրհներ

zione del testo dell’inno nazionale della Repubbli

տոսկանական ժողովրդական մահերգի մեղեդիի հիման
վրա գրված մի երգը։ Այն գրել են տոսկանական ուսանողական գումարտակի տղաները, որոնք կռվել են Կուրտատոնեում և Մոնտանարայում։ Խոսքը «Հրաժեշտ կամավորին» բանաստեղծության

մասին է, որն առավել

հայտն ի է իր առջին տողով՝ «Մ նաս բարով, իմ սիրուն,

մության մի հետաքրքիր դրվագ է ներկայացնում Հայաս-

tra Italia e armenia è rappresentato dalla composi

գի տեքստի կազմումը։

ca di Armenia attualmente in uso.

«Իտալացի աղ ջկա երգը» հեռավոր 1859 թվակ անին գրել

"Il Canto della Ragazza Italiana" fu scritto dal gio

րանի» 1883 թ. առաջին հրատար ակությունում նշել էր,

և շուրջ երեսուն տարի փոփո
խ ությունների ենթարկել,

ed emendato da lui stesso per oltre un trentennio

վնաս էր հասցրել ավստրիացին երին, և հաղթած ճակա

երաժշտությունների հիման վրա, որոնք հետագայում՝

poi revisionate da Barsegh Kanachyan nel Nove

Այդպիսով, այն հայտնի դարձավ թերակղզու յուրաքանչ

մնաս բարով»: Հեղինակը երիտասարդ փաստա
բ ան,

հետագայում միացյալ պետ ության պրեֆեկտ Կարլո Ալ-

բերտո Բոսին էր։ Պիետրո Գո
ր ին «Իտալական երգա

է, երիտասարդ բնաստեղծ Միքայել Նալբանդյանը գրել

vane poeta Michael Nalbandian nel lontano 1859

որ այդ երգը պարտված ճակա
տ ամարտից ավելի մեծ

մինչև որ երգեցիկություն է ձեռք բերել ինքնատիպ

affinché fosse reso cantabile su musiche originali,

տամարտից ավելի մեծ օգուտ էր բերել Իտալիային։

1900-ականներին, փոփոխել է Բարսեղ Կանաչ յանը։

cento.

յուր անկյունում՝ հյուսիսից հար ավ, և անմիջապես հա

Միքայել Նալբանդյանը կապի մեջ էր այն մտավորականնե

Michael Nalbandian era in contatto con intellet

աշխարհի բոլոր այն վայրերում, որոնք ենթարկվում էին

պայքարում էին Գարիբալդիի կողքին՝ Իտալիայի ազգա-

zionale italiana durante il Risorgimento Italiano al

գրությունն ու տարատեսակ գրությունները, որոնք մինչ

epistolari e scritti di vario genere, ancor oggi, in

ստեղծագործությունների հատորներում։ Բոլոր նրանք,

stesso autore armeno. Da tutti coloro con cui fu

տարատ եսակ մտորումների տեղիք են տվել, մինչև գա

flessione, fino a costituire una fucina di idee che

վելու էին միայն մի քանի տասնամյակ անց։ Նա հատկա-

cenni più tardi. In particolare rimase impressionato

տասարդ «բանաստեղծ-զինվորների» կատարած աշխա

1848 in Italia. Quella del "poeta-soldato" fu figura

գրում էր իտալական Ռիսորջիմենտոյի ող ջ ժամանա

Italiano, sia quello propriamente detto che va dal

տարածվում

մինչև

sia quello che ideale che si spinge invece fino alla

ձգվում է մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմի

la questione dei cosiddetti territori irredenti di

րի հետ, որոնք իտալական Ռիսորջիմենտոյի ժամանակ

tuali che combatterono per l’indipendenza na

յին անկախության համար: Դա են վկայում նամակա

fianco di Garibaldi. Ciò è testimoniato da contatti

օրս մասամբ առկա են նույն հայ հեղինակի ավարտ ուն

parte, presenti nei volumi dell’opera omnia dello

որոնց հետ կապի մեջ է եղել Նալբանդյանը, վերջինիս

in contatto Nalbandian ricevette vari spunti di ri

ղա
փ արների դարբնոց ստեղծելը, որոնք իրականաց-

avrebbero avuto la loro attuazione solo diversi de

պես տպավորված էր 1848 թվականին Իտալիայում երի

dal lavoro compiuto dai giovani "poeti-soldati" nel

տանքով։ «Բանաստեղծ-զինվորների» կերպարը բնութա-

che caratterizzò tutto il periodo del Risorgimento

կաշրջանը՝ ինչպես այն շրջանը, որը, որպես այդպիսին,

la sconfitta del Bonaparte alla Breccia di Porta Pia,

Պորտա Պիայի գրավումը, այնպես էլ այն շրջանը, որը

fine della Prima Guerra Mondiale, toccando anche

ավարտը՝ շոշափելով նաև Ֆիումեի և Իստրիայի՝ այսպես

Fiume e dell’Istria.

է

Բոնապարտի

պարտությունից

կոչված չփրկված տարածքների թեման։

Nalbandian nel 1848 aveva meno di vent’anni, la

Նալբանդյանը 1848 թվականին դեռ չէր բոլորել քսան

stessa età di coloro che andarono a combattere

քար ելու Իտալիայի անկախության համար։ Նրա ստեղ

poetico sollecitò la sua indole creativa, un canto

մղել մի բանաստեղծական տեքստի՝ Ֆլորենցիայի Դեի

a Firenze, sulla melodia di una nenia polare tosca

տարին, նա նրանց տարիքին էր, ովքեր գնացել էին պայ-

per l’indipendenza italiana. In particolare un testo

ծա
գ որ
ծ ական բնույթը յուրահատուկ կերպով առաջ է

composto al Caffè Castelmur, in via dei Calzaioli

Կալ
ց ա
յ ոլի փողոցում գտնվող Կաֆե Կաստելմուրում

na. Lo composero i ragazzi del battaglione stu

ջորդող տարիներին տարածվեց նաև Եվրոպայում և
բռնակալությունների ճնշմանը:

Բոսիի և Նալբանդյանի երգերի միջև շփման կետերը
բազմաթիվ են՝ սկսած բովանդակությունից։ Մի երիտա
սարդ իտալացի կամավոր մեկնում է պաշտպանելու
հայրենիքի անկախության և ազատության իրավունքը։

Կենտրոնական թեման հրաժեշտն է կնոջը, ինչպես հրա-

ժեշտ ակտիվ կյանքին՝ փոխարենը բարձրագույն նպա-

տա
կ ին նվիրվելու համար, ինչն ընկալվում է որ
պ ես

հոգևոր կոչում։ Նա գրեթե վստահ է, որ չի վերա
դ առնալու մարտի դաշտից, ինչպես որ դա Հոմերոսի Իլիա-

կա
ն ի 6-րդ գրքում` Անդրոմաքեին ուղղված Հեկտորի
հրաժեշտում էր։ Մարտիկը մեկնում է՝ արձագանքելով

այն կոչին, որն ավելի ուժեղ է, քան իր սեփական ընտա
նեկան իդեալը, որը ոչ թե որևէ զոր ակոչի, այլ կամավոր
ընտրության արդյունք է, և նա դա գերադասում է իր

ող ջ էությունից՝ ներառյալ ամենամտերմիկ զգացմունք-

նե
ր ը։ Բոսիի դեպքում դրանք ներկայացնում են կինն
ու որդին, իսկ Նալբանդյանի դեպքում՝ քույրը։ Այնուա-

մենայնիվ, պարզ չէ, թե արդյո՞ք այն եղբայրություն ը, որի
մասին խոսում է հայ բանաստեղծը, պետք է բառացիորեն ընկալել, թե՞ դա ավելի շուտ իդեալների եղբայ-

րություն է։ Բացի այդ, հայ բանաստեղծը հասկանում է
Բոսիի նկարագրած իրա
վ ի
ճ ակի բեմական նշանակութ
յ ու
ն ը։
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քառյակները,

որոն
ց ից

բաղկացած

է

իտալական բանաստեղծությունը, ավելանում և դառ

նում են 18-ը՝ թիվ, որը բավականին հոգեհարազատ է

dentesco toscano che combatterono a Curtatone
e Montanara. Si tratta dell’Addio del Volontario,
poesia meglio nota con il primo verso Addio mia
bella Addio di cui fu autore Carlo Alberto Bosi, gio
vane avvocato, poi Prefetto dello stato unitario.
Pietro Gori nella prima edizione del Canzoniere
Italiano del 1883 affermò che questo canto aveva
nuociuto agli Austriaci più di una battaglia persa e
giovato all’Italia più di una guadagnata. Divenne,
infatti popolare in ogni angolo della Penisola, da
Nord a Sud, e si diffuse, negli anni immediatamen
te, successivi anche in Europa, e in tutti i luoghi de
mondo che sottostavano all’oppressione delle ti
rannidi.
I punti contatto tra il canto di Bosi e quello di Nal
bandian sono numerosi, a partire dalla trama. Un
giovane italiano parte volontario per difendere le
prerogative di indipendenza e libertà della Patria.
Il tema centrale è quello del congedo dalla donna
come congedo dalla vita activa, per dedicarsi inve
ce all’ideale supremo, inteso come una vocazione
quasi religiosa. Egli è quasi certo che non ritornerà
dal campo di battaglia, come nel saluto di Ettore
ad Andromaca alle Porte Scee nel VI libro dell’Ilia
de di Omero. Il combattente parte per rispondere
alla chiamata che è più forte del suo stesso ideale
familiare, che non è frutto di alcuna coscrizione,
ma di una scelta volontaria, e a questa pospone
tutto il suo essere, compresi gli affetti più intimi.
Nel caso di Bosi essi sono rappresentanti dalla mo
glie e dal figlio, nel caso di Nalbandian dalla Sorel
la. Non sappiamo però se la fraternità di cui parla
il poeta armeno sia da intendersi alla lettera, o se
si tratti piuttosto di una fraternità di ideali. Il po
eta armeno comprende, inoltre, la portata scenica
della situazione descritta dal Bosi. Le 11 quartine
in cui è divisa la lirica italiana vengono aumentate
a 18, numero assai caro alla tradizione pitagorica
e mazziniana alla quale Bosi come Nalbandian non
erano, certamente, estranei. Quest’ultimo am
plia la descrizione, dettaglia i particolari, crea un
approfondimento drammaturgico ed un dialogo
alternato come nella recita collettiva di un salmo

պյութագորական և մացցինիական ավանդույթին, որին
ինչպես Բոսին, այնպես էլ Նալբանդյանը, անշուշտ, ծանոթ էին։ Վերջինս ընդլայնում է նկարագրությունը,
հստակեցնում

մանրամասները,

ստեղ
ծ ում

դրամա

տուրգ իական ուսումնասիրություն և հաջ որդական երկ-

խոսություն՝ ինչպես աշխարհիկ սաղմոսի հավաքական
ասմունքում: Երկու դեպքում էլ բա
ն աստեղծ-զինվորը

մի «պարկ» է պատրաստել՝ որպես միակ ուղեբեռ, որի
մեջ պետք է պահի առօրյա կյանքի իրերը՝ գուցե ինչ-որ

գիրք, օրագիր, սպիտակեղենի փոխն որդ և սննդի որոշ

պաշարներ, իսկ ուսին կրում է «հրա
ց անը», որով նա
մտադիր է պաշտպանել իր գաղ ափարները մինչև ծայրահեղ անձնազոհություն: Երկու տեքստերում էլ առկա

է թշնամու «վախկոտության» թե
մ ան, որը վախկոտ է

համարում իր հայրենիքի անկախ ության դեմ պայքարողին: Վերջինս շարժվում է և թողնում ամեն ինչ՝ ապացուցելու համար, որ վախկոտ չէ։ Հետևաբար, դրա փո-

խարեն նա հակադրում է «արժեքն» ու ազատության,
հավատի և արդարության ար
ժ եքների հանդեպ Սերը,

որոնք թշնամին անտեսում է: Խոսքն այն մասին է, ինչը
հետագա տարիներին Իտալիայում հայտնի է դառնում
որպես «Ռիսորջիմենտոյի հռետորաբանություն»՝ քիչ թե

շատ ստանդարտ մոդելների մի շարք, որոնք դիմակայում

civile. Il poeta-soldato ha preparato in entrambi i
casi un “sacco” come unico bagaglio, nel quale cu
stodire gli oggetti di vita comune, magari un libro,
un diario, un cambio di biancheria, e qualche vet
tovaglia e in spalla si carica il “moschetto”, con cui
intende difendere le sue idee fino all’estremo sa
crificio di sé. In ambedue i testi è presente il tema
della “viltà” del nemico che ritiene il combattente
per l’indipendenza della propria Patria un codar
do. Questi si muove, e lascia tutto per dimostrare
di non esserlo. Oppone quindi in cambio il “valo
re” e l’Amore i valori di libertà, fede e giustizia che
il nemico invece ignora. Si tratta di un esempio
quella che in Italia sarebbe poi divenuta famosa
negli anni a venire come “retorica risorgimentale”,
una serie di modelli più o meno standardizzati che
affrontando topoi, standardizzati e risalenti alla
civiltà greco-romana mettono in evidenza le buo
ne qualità dell’Eroe combattente per la Nazione.
L’Eroe è in primo luogo καλòς καί άγαθός, dotato
delle prerogative di bellezza fisica e acclarate vir
tù.

են ստանդարտ վայրերին՝ և սկսած հունահռոմեակ ան

քաղաքակրթությունից՝ ընդգծում ազգի համար պայք արող հերոսի դրական հատկությունները: Հերոսն առաջին
օժտված ֆիզիկական գեղեցկությամբ և բացահայտ
առաք ինություններով։

ԻՏԱԼԱՑԻ ԱՂՋԿԱ ԵՐԳԸ

IL CANTO DELLA RAGAZZA ITALIANA

Հայերենից պոետիկ թարգմանությունը կատարել է Երևա

La traduzione poetica dall’armeno è stata eseguita
dal prof. Grigor Ghazaryan, professore Associato di
Lingua italiana presso l'Università Statale di Jerevan.

դոցենտ Գրիգոր Ղազարյանը։

«Մեր հայրենիք, թշվառ, անտեր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,

I suoi figli esortan ora
A vendetta, con rabbia e rancore".

«Մեր հայրենիք շղթաներով
Այսքան տարի կապկապած,
Յուր քաջ որդոց սուրբ արյունով
Պիտի լինի ազատված»:

"La Patria nostra incatenata
Per quanti anni continuamente –
Col sangue sacro dei figli arditi
Or deve esser liberato".

«Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի»։

"Tieni, fratello, questa bandiera,
Che ho tessuto con le mie mani,
Tutte le notti senza chiuder occhio,
Con le mie lacrime l’ho bagnata".

«Նայի՛ր նորան, երեք գունով,
Նվիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դեմ,
Թո՛ղ կործանվի Ավստրիան»:
«Ինչքան կին մարդ, մի թույլ էակ,
Պատերազմի գործերում
Կարե օգնել յուր եղբորը,
Զանց չարեցի քո սիրուն»:
«Ահա՛ իմ գործ, ահա՛ դրոշ,
Շուտ ձի հեծի՛ր քաջի պես,
Գնա՛ փրկել մեր հայրենիք,
Պատերազմի վառ հանդես»:
«Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնե.
Բայց երանի՜, որ յուր ազգին
Ազատությամբ կը զոհվի»:

հերթին «καλòς καί άγαθός» է (բարոյական գեղեցկություն)՝

նի պետական համալսարանի իտալերեն լեզվի դասախոս,

Յուր որդիքը արդ գանչում է
Հանել յուր վրեժ, քեն ու ոխ»:

"La Patria nostra, senza padrone,
È dal nemico calpestata,

«Գնա՛, եղբայր, աստված քեզ հետ,
Ազգի սերը քաջալեր,
Գնա՛, թեև չեմ կարող գալ,
Բայց իմ հոգին քեզ ընկեր»:
«Գնա՛ մեռիր դու քաջի պես,
Թող չտեսնե թշնամին
Քո թիկունքը, թող նա չասե
Թե վատ է իտալացին»:
Ասաց տվեց օրիորդը
Յուր եղբորը մի դրոշ,
Մետաքսից էր, ազնիվ գործած,
Ուր երեք գույն կան որոշ:

"Guarda ora questo tricolore,
Che sia per noi un segno sacro –
Che sventoli contro ’l nemico,
Distrugga il Suol Asburgico!”
“Quanto la donna – un’essere tenero –
Negli affari di una guerra
Può aiutare suo fratello –
L’ho fatto anch’io per il tuo amore".
"Ecco il lavoro, ecco la bandiera,
Monta a cavallo da uomo ardito,
Va’ a salvare la nostra Patria
Sul campo rosso di battaglia".
"La morte, ovunque, è la stessa;
Solo una volta l’uomo morirà,
Ma beato colui che alla libertà
Della sua nazione la vita darà”.
“Vai, fratello, che Dio sia con te,
L’amore del popolo ti darà forza,
E sebbene io non possa venire,
Il mio spirito t’accompagnerà”.
“Va’ a morire da uomo audace,
Che non vedano il nemico
Le tue spalle, e ch’egli non dica
Che gli italiani sono vili”.
Così disse e porse la fanciulla
Al fratello una bandiera;
Era di seta, tessuto nobile,
Con tre colori ben distinti.

Եղբայրն առավ և ող ջունեց
Յուր սիրական քնքուշ քույր,

Il fratello diede un saluto
Alla tenera sorella amabile,

Առավ զենքը, սուր, հրացան,
Հեծավ յուր ձին սևաթույր:

Prese le armi – fucile, spada,
E montò sul suo cavallo nero.

— Քույրի՜կ, — գանչեց քաջ պատանին, Մ նա՛ս բարյավ, սիրական,
Այս դրոշակին պիտի նայի
Ամբող ջ բանակն իտալ յան:

– Sorella, – chiamò il giovane prode, –
Or ti saluto, cara mia,
A questa bandiera seguirà
L’intero esercito italiano.

Նա սո՛ւրբ է ինձ, երբ մկրտված
Արտասուքով ու կնքած,
Դու հանձնեցիր ինձ հիշատակ,
Հայրենիքի նվիրված:

Essa per me è divenuta sacra,
Quando me l’hai consegnata
Battezzandola con le tue lacrime –
Nella dedica alla nostra Patria.

Թե մեռանիմ, դու մի՛ սգար,
Իմացի՛ր որ տարեցի
Դեպի մահու արքայություն
Իմ հետ քանի թշնամի:

Se morirò non stare a lutto,
Sappi che io ho portato con me
Verso il Regno della Morte
Tanti, tanti dei nostri nemici. –

Ասաց, վազեց դեպի հանդես
Ավստրիացոց հանդիման,
Յուր արյունով գնել հավերժ
Ազատություն իտալիան:

Disse lui, e corse sul fronte
Di lotta contro gli austriaci –
Pronto a pagare con il suo sangue
Per la libertà degli Italiani.

Ո ՛ հ , իմ սիրտը կտրատվում է
Տեսանելով այսպես սեր
Դեպի թշվառ մի հայրենիք,
Որ ոտնակոխ եղած էր:

Eh, si spezza il mio cuore
Quando vedo questo Amore
Verso una patria miserabile
Che era stata calpestata.

Սորա կեսը, կեսի կեսը,
Գեթ երևեր մեր ազգում.
Բայց մեր կանայք ո՜ւր Եղիշե,
Ո ւ՜ ր մեր տիկնայք փափկասուն:

Ah ne avessimo almeno mezzo,
O anche un quarto nella nostra nazione...
Ma le nostre donne, … o Eghiscé,
Dove sono le tenere donne?

Ո ՛ հ արտասուք ինձ խեղդում են,
Այլ չեմ կարող բան խոսել.
Չէ՛ թշվառ չէ Իտալիան,
Եթե կանայք այսպես են:

Mi stan soffocando il respiro
Le lacrime; più non posso parlare...
Non è miserabile l’Italia, no,
Se ha donne di tale schiatta.

ԿԱՐԼՈ ԱԼԲԵՐՏՈ ԲՈՍԻԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

TESTO DELLA POESIA DI CARLO ALBERTO BOSI

Մ նաս բարո՛վ, ի՛մ սիրուն,
Տե՛ս, որ զորքն է հեռանում,
Թե որ ես էլ չմեկնեմ,
Վախկոտ պիտի համարվեմ։

Addio, mia bella, addio,
l'armata se ne va;
se non partissi anch'io
sarebbe una viltà !

Թանկագի՛նս, զուր ես լալիս,
Ես դեռ գուցե վերադառնամ,
Բայց թե ընկնեմ մարտի դաշտում,
Կգտնեմ քեզ երկնքում։

Non pianger, mio tesoro,
forse ritornerò;
ma se in battaglia io moro,
in ciel ti rivedrò.

Վերցրել եմ ես իմ սուրն, ահա՛,
Ատրճանակ ու հրացան։
Պիտի սպասեմ՝ արևը դուրս գա,
Ու քեզանից ես հեռանամ։

La spada, le pistole,
lo schioppo l'ho con me;
allo spuntar del sole
io partirò da te.

Պարկս արդեն պատրաստել եմ,
Ուսիցս կախ եմ գցում։
Ես տղամարդ եմ, ես զինվոր եմ,
Եվ կեցցե՛ ազատություն։

Il sacco è preparato,
sull'omero mi sta;
son uomo e son soldato;
viva la libertà !

Եղբայրական չէ պատերազմը,
Այն պատերազմը, որ ես կանեմ,
Իտալական հողից այդպես
Օտարներին ես կհանեմ։

Non è fraterna guerra
la guerra ch'io farò
dall'italiana terra
l'estraneo caccerò.

Հին բռնապետությունն այսպես
Դեռ սպառնում է Իտալիային,
Ու գնում եմ Լոմբարդիա ես,
Որ հանդիպեմ այդ կեղեքչին։

L'antica tirannia
grava l'Italia ancor
io vado in Lombardia
incontro all'oppressor.

Ցասումը մեծ է լինելու,
Մեծ մահով ենք ընկնելու,
Բայց գեղեցիկ մահ է սա՝
Զոհվել հանուն ազատության։

Saran tremende l'ire,
Grande il morir sarà !
Si mora: è un bel morire
morir per la libertà

Ընկնողների շարքում գուցե
Իմ անունն էլ նշված լինի,
Բայց դու հանկարծ մի՛ վհատվիր,
Որպես վախկոտ ես չեմ ընկնի։

Tra quanti moriranno
forse ancor io morrò;
non ti pigliare affanno,
da vile non cadrò.

Թե սիրելիիդ մասին
Դու էլ երբեք չլսես,
Փամփուշտից է նա ընկել,
Նրա համար չհառաչես։

Se più del tuo diletto
tu non udrai parlar,
perito di moschetto
per lui non sospirar.

Ես քեզ մենակ չեմ թողնում,
Մեր որդին է քեզ հետ մնում,
Նա միշտ թող քեզ մխիթարի,
Նա կոչված է սիրո որդի։

Io non ti lascio sola,
ti resta un figlio ancor;
nel figlio ti consola,
nel figlio dell'amor.

Հնչում է շեփորը,
Իսկ զորքը՝ հեռանում։
Մի համբույր տամ իմ որդուն,
Եվ կեցցե՜ ազատություն։

Squilla la tromba
l'armata se ne va:
un bacio al figlio mio;
viva la libertà !

Պրոֆ. ԿԱՐԼՈ ԿՈՊՈԼԱ
Բ.գ.թ., իտալագետ
Իտալիայում հայկական սփյուռքի
հետազոտությունների մասնագետ

Prof. CARLO COPPOLA
Dottore di Ricerca in Italianistica
studioso della Diaspora Armena in Italia

Մենակատար` ՄՈՆԻԿԱ ԿԱՐԼԵՏԻ (մեցցո սոպրանո)

Solista: MONICA CARLETTI (mezzo-soprano)

Նվագակցող՝ ՋՈՐՋՈ ՄԱՐԻՆՈ

Accompagnata da GIORGIO MARINO

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ՝

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝

ԷԴՈՒԱՐԴ ԹՈՓՉՅԱՆ

ՎԱՀԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

Մենակատար՝ ԳԼՈՐԻԱ ԿԱՄՊԱՆԵՐ (ջութակ, Իտալիա)

Մենակատար՝ ՌԻՏԱ ԿՈՒՉԵ (դաշնամուր, Իտալիա)

Ծրագրում՝ ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Ծրագրում՝ ՎՈԼՖԳԱՆԳ ԱՄԱԴԵՈՒՍ ՄՈՑԱՐՏ,

Orchestra Filarmonica Nazionale Armena
direttore artistico e direttore principale
EDUARD TOPCHYAN
Solista: GLORIA CAMPANER (violino, Italia)
In programma: ARAM KHACHATRYAN

ԱՆՏՈՆԻՈ ՎԻՎԱԼԴԻ, ՕՏՈՐԻՆՈ ՌԵՍՊԻԳԻ,
ՋՈԱՔԻՆՈ ՌՈՍՍԻՆԻ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN
Solista: RITA CUCÈ (pianoforte, Italia)
In programma: WOLFGANG AMADEUS MOZART,
ANTONIO VIVALDI, OTTORINO RESPIGHI,
GIOACHINO ROSSINI

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ՝

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝

ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ

ՎԱՀԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

Մենակատար՝ ՄԱՐԻՈ ՍՏԵՖԱՆՈ ՊԻԵՏՐՈԴԱՐԿԻ

Մենակատար՝ ՖԵԴԵՐԻԿՈ ՄՈՆԴԵԼՉԻ (սաքսոֆոն,

Ծրագրում՝ ԷՆՆԻՈ ՄԱՐԻԿՈՆԵ,

ՍԻՄՈՆԵ ԶԱՆՔԻՆԻ (ակորդեոն, Իտալիա)

(բանդոնեոն, Իտալիա)

ՌՈԲԵՐՏՈ ԴԻ ՄԱՐԻՆՈ

Orchestra Sinfonica Statale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
SERGEY SMBATYAN
Solista: MARIO STEFANO PIETRODARCHI
(bandoneon, Italia)
In programma: ENNIO MORICCONE,
ROBERTO DI MARINO

Իտալիա)

Ծրագրում՝ ԷՆՆԻՈ ՄՈՐԻԿՈՆԵ, ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ,
ՄԻՔԱՅԵԼ ԹԱՐԻՎԵՐԴԻԵՎ, ՌՈԲԵՐՏՈ ՄՈԼԻՆԵԼԼԻ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN
Solista: FEDERICO MONDELCI (sassofono, Italia);
SIMONE ZANCHINI (fisarmonica, Italia)
In programma: ENNIO MORRICONE,
ARNO BABAJANYAN, MIKAEL TARIVERDIEV,
ROBERTO MOLINELLI

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր
ՎԱՀԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN

Մենակատար՝ ՍԻՄՈՆԵ ԶԱՆՉԻՆԻ (ակորդեոն, Իտալիա)

Solista: SIMONE ZANCHINI (fisarmonica, Italia)

Դիրիժոր՝ ՖԵԴԵՐԻԿՈ ՄԱՆԴԵԼՉԻ (Իտալիա)

Direttore d’Orchestra: FEDERICO MANDELCI (Italia)

Ծրագրում՝ ՅՈՀԱՆ ՍԵԲԱՍՏԻԱՆ ԲԱԽ,

In programma: JOHANN SEBASTIAN BACH,
ASTOR PIAZZOLLA, RICHARD GALLIANO,
RICARDO IORIO

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝

ԱՍՏՈՐ ՊԻԱՑՈԼԱ, ՌԻՉԱՐԴ ԳԱԼԻԱՆՈ,
ՌԻԿԱՐԴՈ ԻՈՐԻՈ

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր ՎԱՀԱՆ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN

Մենակատար՝ ՆԻԿՈԼԱՅ ՄԱԴՈՅԱՆ (ջութակ, Հայաստան)

Solista: NIKOLAY MADOYAN (violino, Armenia)

Ծրագրում՝ ԱՐԿԱՆՋԵԼՈ ԿՈՐԵԼԼԻ,

In programma: ARCANGELO CORELLI,
GIOVANNI PERGOLESI, ANTONIO VIVALDI,
NICCOLÒ PAGANINI

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝

ՋՈՎԱՆՆԻ ՊԵՐԳՈԼԵԶԻ, ԱՆՏՈՆԻՈ ՎԻՎԱԼԴԻ,
ՆԻԿՈԼՈ ՊԱԳԱՆԻՆԻ

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նվագախումբ՝

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր
դիրիժոր ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ

Ծրագրում՝ Իտալացի կոմպոզիտորների

ֆիլմերի համար գրած սիրված մեղեդիներ

Orchestra Sinfonica Statale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
SERGEY SMBATYAN
In programma: selezione di brani tratti
dalle colonne sonore della cinematografia
italiana

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր

գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր
ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ

Orchestra Sinfonica Statale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
SERGEY SMBATYAN

Մենակատար՝

Մենակատարներ՝

Solisti:

Դիրիժոր՝ ՋԻԱՆԼՈՒԿԱ ՄԱՐՉԱՆՈ (Իտալիա)

Իտալիա)

Italia)

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝
ՎԱՀԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՊԵՏՐԻՏ ՉԵԿՈՒ (գիթար, Խորվաթիա / Կոսովո)
Ծրագրում՝ ԲԻԶԵ/ՌՈԴԻՈՆ ՇՉԵԴՐԻՆ,

ՋՈԱՔԻՆ ՌՈԴՐԻԳՈ, ՌՈԼԱՆԴ ԴԻԵՆՍ,

ՋՈՆ ՔԼԵՅԹՈՆ ՄԱՅԵՐ, ՍԹԵՆԼԻ ԱԼԲԵՆԻՍ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN
Solista: PETRIT ÇEKU (chitarra, Croazia, Kosovo)
Direttore d’Orchestra: GIANLUCA MARCIANÒ (Italia)
In programma: BIZET/RODION SHCHEDRIN, JOAQUÍN
RODRIGO, ROLAND DYENS,
JOHN CLAYTON MAYER,
STANLEY MYERSISAAC ALBENIZ

Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբ՝
գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր
ՎԱՀԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Մենակատար՝

ԺՈԶԵՖ ՄՈՐԻՍ ՎԵԴԵՐ (դաշնամուր, Շվեյցարիա)
Դիրիժոր՝ ՋԻԱՆԼՈՒԿԱ ՄԱՐՉԱՆՈ

Orchestra da Camera Nazionale di Armenia
direttore artistico e direttore principale
VAHAN MARTIROSYAN
Solista:
JOSEPH MAURICE WEDER (pianoforte, Svizzera)
Direttore d’Orchestra: GIANLUCA MARCIANÒ

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ՝

ՄԱՐԻՈ ՍՏԵՖԱՆՈ ՊԻԵՏՐՈԴԱՐԿԻ (բանդոնեոն,
ԱՆՆԱ ՏԻՖՈՒ (ջութակ, Իտալիա)

ԳԼՈՐԻԱ ԿԱՄՊԱՆԵՐ (ջութակ, Իտալիա)

ՌՈԲԵՐՏՈ ԿՈՄԻՆԱՏԻ (դաշնամուր, Իտալիա)

ԿՈՍՏԱՆԶԱ ՊՐԻՆՉԻՊԵ (դաշնամուր, Իտալիա)

MARIO STEFANO PIETRODARCHI (bandoneon,
ANNA TIFU (violinista, Italia)
GLORIA CAMPANER (violino, Italia)
ROBERTO COMINATI (pianista, Italia)
COSTANZA PRINCIPE (pianoforte, Italia)

ՍԵՐԳԵՅ ՍՄԲԱՏՅԱՆ (Հայաստան)

ՋԻԱՆԼՈՒԿԱ ՄԱՐՉԱՆՈ (Իտալիա)

Direttori d’Orchestra:
SERGEY SMBATYAN (Armenia)
GIANLUCA MARCIANÒ (Italia)

Ծրագրում՝ ՆԻԿՈԼԱ ՊԻՈՎԱՆԻ

In programma: NICOLA PIOVANI

Դիրիժորներ՝

ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. ՖՈՒՏԲՈԼԻՑ՝
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ
L’UNITÀ COME ESPRESSIONE
D'IDENTITA': DAL CALCIO AL
CORONAVIRUS

Ֆուտբոլային խաղի օրը հաղթեց իտալական եռագույ-

Nella giornata della partita di calcio ha vinto il tri
colore italiano

«Իրականում սա ոչ միայն սպորտային հանդիպում է, այլ

"In realtà, questa è molto di più che non una par
tita di calcio, ma una vetrina d'eccezione per met
tere in luce la Nuova Armenia a beneficio di decine
di milioni di spettatori che si trovano e che seguo
no la partita in Italia e in Europa".

նը

մի հսկա ցուցափեղկ, որը ցույց է տալու Իտալիայում և

ընդհանրապես Եվրոպայում գտնվող և խաղին հետևող

տասնյակ միլիոնավոր հեռուստադիտողներին՝ Նոր Հա
յաստանը»:

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ
Իտալիայի դեսպան

VINCENZO DEL MONACO
Ambasciatore d’Italia

Դեսպանությունը բացեց իր YOUTUBE ալիքը

L’Ambasciata ha inaugurato il suo canale YOUTUBE

«Արվեստի միջոցով հույսն ըմբոստանում է ցավի փաս

տի դեմ, հաղթահարում այն, միևնույն ժամանակ մեզ
գոր
ծ ելու և հորիզոնի ուղղությունն է ցույց տալիս»,-

ասաց Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Վինչենցո Դել

Մոնակոն,- «Մենք նույնպես՝ Հայաստանում Իտալիայի

դեսպանությունից, ցանկանում ենք նպաստել վստա
հության խորհրդին և մենք, նույնպես, դա անում ենք

արվեստի միջոցով` Իտալիայի Հանրապետության Ար

տա
ք ին գործերի և միջագային համագործակցության
նախարարության՝ WeAreItaly խորագիրը կրող, իսկա
պես յուրահատուկ նախաձեռնության շրջանակներում»։

"Attraverso l’arte, la speranza si ribella ai fatti
del dolore, li attraversa, ci porge al tempo stesso
una direzione di marcia e un orizzonte - ha detto
l’ambasciatore italiano in Armenia, Vincenzo Del
Monaco. – Anche noi, dall’ambasciata d’Italia a
Jerevan, vogliamo contribuire ad un messaggio di
fiducia e anche noi lo facciamo attraverso l’arte,
all’interno dell’iniziativa davvero straordinaria
promossa dalla Farnesina, dal titolo "WeAreItaly".

«Նույնիսկ այս դժվարին պահին մեր երկիրն
ունակ է արվեստ կերտելու»

“In questo momento di difficoltà il nostro
Paese è ancora capace di produrre arte”

«Վարպետ Չերամին, առանց վարանելու և մեծահոգա

"Il maestro Cerami ha sposato senza esitazione e
con grande generosità l’idea di sviluppare probono il progetto e di metterlo a disposizione
della rete, nel segno della solidarietà – ha detto
l'ambasciatore. – Ecco dunque che Remix Portraits
ci accompagna lungo un viaggio che si dipana
da Jerevan, per intrecciare Napoli e collegarsi a
San Paolo. Un’opera dei due mondi! Mi auguro
che in molti sul web possano apprezzare questa
iniziativa, al tempo stesso di solidarietà e nel
segno dell’arte".

բար, ի սեր խաղաղության, որդեգրեց նախագիծը զարգացնելու և ի նպաստ համերաշխության, ցանցի միջո

ցով այն հասանելի դարձնելու գաղափարը,- ասաց դես
պանը։ Եվ ահա Remix Portraits-ը մեզ ուղեկցում է ող ջ

ճամփորդության ընթացքում՝ կծիկի պես քանդվելով
Երևա
ն ից, միահյուսելով Նեապոլը և միանալով Սան
Պաու
լ ոյին։ Երկու աշխարհների արվեստի գո՜րծ։ Մաղ
թում եմ, որ շատերը կարողանան առցանց գնահատել

համերաշխության և հանուն արվեստի իրականացված
այս նախաձեռնությունը»։

ՎԻՆՉԵՆՑՈ ԴԵԼ ՄՈՆԱԿՈ
Իտալիայի դեսպան

VINCENZO DEL MONACO
Ambasciatore d’Italia

Արման Սուլեյմանյանի հարցազրույցը AS Roma-ի ֆուտ
բոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի հետ՝ ֆուտբոլի, խոհանո
ցի և Հայաստանի ու Իտալիայի միջև կապերի մասին:

Intervista di Arman Suleymanyan al calciatore del
la AS Roma, Henrikh Mkhitaryan, sul calcio, sulla
cucina e sui legami tra Armenia e Italia

Դիանա Սիսակյան/Diana Sisakyan

Սոնա Սահակյան/Sona Sahakyan

Սրբուհի Մանուչարյան/Srbuhi Manucharyan

