Chamamento
Aos administradores do projeto de rastreamento do
livro A.Z. Melik‐Shajnazarov

Queridos amigos, respeitáveis patrocinadores, inversores,
fregueses e pessoas físicas,
Conhece‐se que as tecnologias modernas multimídia dão possibilidades reais de
fazer um trabalho bonito e agradável de se ver. Justo por isso e por causa das
situações financeiras menores (com respeito aos filmes de jogos) tomou‐se a
decisão de se‐filmar a historia de A.Z. Melik‐Shajnazarov “Olimpista de Artaksata”
num filme animado de longa‐metragemem 3D.
A trama é uma história baseada nos eventos da segunda metade do século IV,
quando a juventude da armênia, participando de um concurso chamado de "briga",
conseguiu passar no teste com louvor e se tornar nos 291 Jogos Olímpicos (385 DC)
o primeiro estrangeiro olimpista (campeão olímpico).
Acontece que estes Jogos foram os últimos da história do esporte olímpico daqueles
tempos. Depois de muitos séculos, o francês Barão Pierre de Coubertin, a fim de
promover a ideia de fazer eventos esportivos internacionais, foi capaz de garantir
que os Jogos Olímpicos foram reavivados, e isto aconteceu no verão de 1896 ‐,
quando foi realizada uma contribuição inestimável para a promoção do esporte. A
civilização mundial teve um poderoso impulso para o desenvolvimento do esporte,
que tinha um enorme sucesso nos Jogos Olímpicos antigos a partir do ano 776 AC, e
até o ano 394 DC, quando o imperador romano Teodósio I os proibiu.
A juventude, o amor, a paciência, o engenho e a coragem das personagens
principais é verdadeiramente fascinante e fazem pensar nas qualidades
maravilhosas de muitas pessoas que viviam naquela época. Verdadeiramente, um
homem de tantas qualidades morais, força e perspectiva poderia ser o campeão nas
competências individuais, da mesma forma que chegar ao trono do estado: O
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olimpista Varazdat e um dos filhos dignos que chegou a ser o rei da grande Armênia,
como Varazdat I.
Todo povo tem o seus heróis, mais o povo da Armênia, durante toda a existência da
sua civilização, deu e da á historia uma quantidade de heróis fortes e inteligentes,
dos quais nos devemos nos orgulhecer, e seus nomes não se devem esquecer. “E
suficiente com convidar a uma centena de Armênios, para ganhar ao inimigo” disse
um general russo, que participou na guerra pátria do ano 1812, Denis Davidov. Essas
palavras caracterizam da melhor forma possível aos bravos e inteligentes guerreiros
armênios, que também podem ser os descendentes do olimpista Varazdat.
Cada um de nos temos os genes dos nossos antecessores, e não podemos fazer o
necessário para honrar á suas memorias, justo por isso o filme animado de longa‐
metragem “Olimpista de Artaksata” está dedicado justo a isso. Além disso, divulgar
uma parte da historia da Armênia não é somente um dever, é uma obrigação de
honor para a cultura mundial.
O filme realizou‐se com dinheiro dos patrocinadores e doações particulares, e se
você, estimado amigo, tem a possibilidade de dar a sua ajuda, inclusive a mínima
parte – seu nome ficará por séculos. E isso é verdade!
Para mais informação, visite o sitio de internet no seguinte endereço:
http://olympionikvarazdat.ru (ou http://олимпиониквараздат.рф).

Com muito respeito,
Arsen Melik‐Shajnazarov,
Sanasar Margarian,
05.08.2012,
Moscou
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