ODEZWA
kierowników projektu ds. ekranizacji książki
A. Z. Mielik‐Szachnazarowa
„Olimpionik z Artaksaty”

Drodzy Przyjaciele, szanowni Sponsorzy, Patroni, Inwestorzy, Osoby Prywatne,
nie ulega wątpliwości, że nowoczesne technologie w animacji dają realną szansę na
stworzenie wspaniałych i przyjemnych do oglądania prac. Właśnie dlatego, jak
również ze względu na mniejsze koszty (w porównaniu do filmu fabularnego),
postanowiono zekranizować powieść historyczną A. Z. Mielik‐Szachnazarowa
„Olimpionik z Artaksaty” w formie pełnometrażowego filmu animowanego 3D.
Fabuła powieści historycznej jest oparta na wydarzeniach z drugiej połowy IV wieku,
podczas gdy młodemu Ormianinowi, Warazdatowi – biorącemu udział w konkurencji
nazywanej „walką na pięści” – udało się z honorem sprostać próbie i na 291‐ch
Igrzyskach Olimpijskich (385 r. n.e.) zostać pierwszym w historii Igrzysk
cudzoziemcem‐olimpionikiem (mistrzem olimpijskim).
Tak się złożyło, że właśnie te Igrzyska okazały się ostatnimi w dziejach światowych
rozgrywek sportowych. Wiele stuleci później, francuskiemu baronowi Pierrowi de
Coubertin’owi – w celu realizacji idei zorganizowania międzynarodowych rywalizacji
sportowych – udało się wznowić Igrzyska Olimpijskie, co miało miejsce latem 1896
roku. Wydarzenie to stanowiło nieoceniony wkład w sprawę popularyzacji sportu.
Światowa cywilizacja otrzymała potężny impuls do rozwoju konkurencji sportowych,
które z ogromnym sukcesem były uprawiane podczas starożytnych Igrzysk
Olimpijskich z 776 r. p.n.e, a zostały zakazane przez cesarza rzymskiego Teodozjusza
I w 394 r. n.e.
Młodość, miłość, cierpliwość, pomysłowość i odwaga głównych bohaterów
naprawdę fascynują i zmuszają do refleksji nad wspaniałymi walorami wielu z tych,
którzy żyli w tamtych czasach. Zaprawdę, człowiek o najwyższych wartościach
moralnych, sile i horyzontach mógł zostać zwycięzcą w konkurencjach
indywidualnych, jak również wstąpić na tron państwa: olimpionik Warazdat był
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jednym z tych dostojnych synów, który później został władcą Armenii Wielkiej –
Warazdatem I.
Każdy naród ma swoich bohaterów, ale naród ormiański, we wszystkich czasach
istnienia cywilizacji światowej, wydawał i wydaje historii tak wielu silnych i mądrych
ludzi, że mamy pełne prawo być z nich dumni, a ich imiona nie powinny być
zapomniane. „Dość zaprosić setkę Ormian, aby odeprzeć wroga!” – mawiał rosyjski
generał, uczestnik Wojny Ojczyźnianej 1812 roku, Denis Dawydow. Te słowa
niezwykle celnie określają męstwo ormiańskich żołnierzy oraz mądrość generałów,
którzy również mogli być potomkami olimpionika Warazdata.
Każdy z nas posiada gen swoich przodków, a zatem nie możemy nie zrobić
wszystkiego co konieczne, by uczcić ich pamięć. Właśnie z tej przyczyny
pełnometrażowy film animowany „Olimpionik z Artaksaty” jest im poświęcony. Co
więcej, przypomnienie o jednej z kart ormiańskiej historii jest nie tylko naszym
obowiązkiem, lecz także zaszczytną powinnością wobec światowej kultury.
Film powstaje w oparciu o środki sponsorów oraz darowizny osób prywatnych i
jeżeli, Drogi Przyjacielu, masz możliwość wsparcia naszej inicjatywy, własnym, nawet
najmniejszym sumptem – Twoje imie pozostanie na wieki. I to jest prawda!
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, pod adresem:
http://olympionikvarazdat.ru (lub http://олимпиониквараздат.рф).

W wyrazami najgłębszego szacunku,
Arsen Mielik‐Szachnazarow,
Sanasar Margarian,
05.08.2012 r.,
Moskwa
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