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Արա Հ. Երնջակյան
Արվեստագիտության թեկնածու

ՇԵՔՍՊԻՐԻ ՀՈՐԱՑԻՈՅԻ ԵՎ ՀՌՈՄԵԱՑԻ ՊՈԵՏ 
ՀՈՐԱՑԻՈՒՍԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ*

Բանալի բառեր - Շեքսպիր, Հորացիո, Հորացիուս, Մե-
կենաս, Բրուտոս, Համլետ, ստոիցիզմ։

Ուսումասիրելով մ.թ.ա. I դարի հռոմեացի պոետ Քվինտուս Հո րա -
ցիուս Փլակկուսի կյանքի հիմական դրվագները, նրա արվեստն ու 
կեն սա հայացքը՝ նկատում ենք զարմանալի համընկնումեր Համ լետի 
բարե կամ Հորացիոյի կենսահայացքի հետ։ 

Ինչպես հայտնի է, Հորացիուսի հայրը որդուն տվել է ժամանակի չա-
փա նիշներով լավ կրթություն1. նա անցել է կրթական համակարգի բոլոր 
աս տիճաններով՝ առաջնայինից (Լիվիուս Անդրոնիկուսի «Լատիներեն Ո դի-
սական»-ից) մինչև Աթենքում ստոիկ և էպիկուրյան փիլիսոփայության 
ուսումնասիրումը։

Իսկ Հորացիոն սովորել է Եվրոպայի լավագույն ուսումնական հաս տա-
տություններից մեկում՝ Վիտենբերգի համալսարանում։ 

Հորացիուսը եղել է Կեսարի սպանության ականատեսը և հետագայում 
գովերգել է Օգոստոս կայսերը ու նրա շառավիղներին՝ ըստ էության դառ-
նալով, Ա. Ս. Պուշկինի արտահայտությամբ՝ «Հուլիոսների երգիչ»2։ 

Հորացիոն շեքսպիրյան պիեսում հիշում է Հռոմը՝ Կեսարի ժամանա կա-
շրջանի Հռոմը։ Ուրեմն հավանական է, որ իր «Հուլիոս Կեսար»-ի վրա 
աշխատելիս և Փիլիպպեի մոտ ճակատամարտի վերաբերյալ փաստա թղ-
թերը թերթելիս Շեքսպիրը հանդիպել է նաև Բրուտոսի զորքերում ժո ղովր-
դական խոսափողի՝ Հորացիուսի անվանը։ 

Պատահական չէ, որ հայտնի մենախոսության մեջ Հորացիոն խոսում է 
Դանիո թագավորության մռայլ հեռանկարի մասին։ 

Հիշենք, որ Հորացիուսը նույնպես տագնապում է հռոմեական պետու-
թյան հավանական անկումից, ուստիև խորին, անելանելի հոռետեսությամբ 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 21.02.2017։
1 Տե՛ս Хрестоматия по античной литературе: в 2 т. / под общ. ред. Дератани Н. Ф. М., «Учпедгиз», 
1949. Т. 2. с. 272.
2 Նույն տեղում, էջ 272.
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է պարուրված նրա «Հռոմեացիներին» ձոնը։ Գիտենք, որ այսպիսի տրա մա-
դրություն ուներ պոետը համաներումից հետո Հռոմ վերադառնալիս 
Ուշագրավ է, որ Հորացիոն նույն եղանակով է խոսում Էլսինոր վերադառ-
նալուց հետո։ 

Հորացիուսն իր ստեղծագործություններում գրեթե չի արծարծել սի րա-
յին քնարերգությունը։ Հորացիոն ողբերգության մեջ նույնպես շրջան ցում է 
այս թեման։ Փաստն իրենով վճռական նշանակություն ունենալ չէր կարող, 
բայց կարող էր կողմնորոշել Շեքսպիրին ընտրություն կատարելիս։

Հորացիուսի կենսափիլիսոփայությունն «աննկատ ապրելու» մեջ էր։ 
Այդպես է ապրում նաև Հորացիոն։ Նա մշտապես հետին պլանում է՝ բա ցա-
ռությամբ այն երկու դեպքերի, երբ հանդես է գալիս պիեսի նախա բանում 
ու վերջաբանում։

Թերևս պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքի վրա։ 
Հիվանդ Մեկենասին նվիրված Ձոնում պոետը խոստանում է չապրել իր 
բարեկամի մահից հետո։ Հիշենք «Համլետի» ավարտը.

Համլետ
 Հորացիո, մեռա, բայց դու ապրում ես.
 Պատմիր իմ դատը և գլխիս անցքը անտեղյակներին։

 Հորացիո
 Մի՛ կարծիր այդպես.
 Ես շատ ավելի մի հնադարյան հռովմայեցի եմ,
 Քան մի դանիացի. մի քիչ էլ դեռ կա այս ըմպելիքից։ 
 (Արարված V, Տեսարան II)3

 Hamlet
 …I am dead;
 Thou livest; report me and my couse aright
 To the unsatisfied.

 Horatio
 Never belive it;
 I am more an antique Roman than a Dane:
 Here’s yet some liquor left. 

Ինչպես գիտենք, Հորացիուսը վախճանվել է մ. թ. 8 թվականի նո յեմ-
բերի 27-ին՝ իր ընկերոջ և հովանավորի՝ Մեկենասի մահից երկու ամիս հե-
տո։ Պոետը եղել է ընկերության էպիկուրյան տեսության կողմնակիցը (եր-
րորդ սատիրա), պահանջել է «կայունություն» և ընկերների թերու թյուն ների 
հանդեպ «ներողամտություն»։ Հորացիոն ողբերգության մեջ Համլետի 
միակ ընկերն է, որը դիմացել է ժամանակի փորձությանը։

Անտիկ պոետը ձգտել է դեպի ստոիցիզմի փիլիսոփայություն. «Ձգտիր 
պահպանել ոգու անդորր»։ Այն, որ Հորացիոն ստոիկ է, նշում է նաև Շեքս-
պիրը։ Մեզ հայտնի է հռոմեացիների այն միտքը, ըստ որի՝ բոլոր մարդիկ, 
ստոիկներից բացի, խելագար են։ Գուցե հենց այս պատճառով է Հորացիոն 

3 Այստեղ և հետագայում բոլոր հատվածները բերվում են Հովհ. Մասեհյանի թարգմանությամբ՝ 
Շեքսպիր Վ., Համլետ, Եր., «Հայպետհրատ», 1961:
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Համլետին հայտարարում խենթ, երբ վերջինս կորցնում է «ոգու անդորրը»՝ 
հոր չարանենգ սպանության լուրն իմանալով։ Ուշագրավ է, որ ուրվականի 
հետ հանդիպելիս Համլետը շարունակում է մնալ ստոիկ։ Շեքսպիրն ընդ-
գծում է դա հետևյալ արտահայտությամբ. «Տետրա՛կս. պետք է հուշագրեմ 
այստեղ,/Թե մարդ կարող է ժպտալ, և՛ ժպտալ, և՛ սրիկա լինել…»։ Այս ար-
տահայտությունը հիշեցնում է հռոմեացի ստոիկ փիլիսոփա Կեղծ-Պլու տար-
քոսի միտքը. «…հոգու վրա մարդը գրի է առնում իր յուրաքանչյուր միտ քը, 
և նրա առաջին գրառումն արվում է զգացմունքներով»4։ 

Թեպետ Շեքսպիրը թերահավատությամբ է վերաբերվում նման փիլի սո -
փայությանը.

 Համլետ
Որքա՛ն բաներ կան, Հորացիո, երկնքում և երկրի վրա,
Որ երբևիցե փիլիսոփայությունդ չի էլ պարզել։
(Արարված I, Տեսարան V)

 Hamlet 
 There are more things in heaven and earth, Horatio,
 Than are dreamt of in your philosophy.

Հավանաբար դրամատուրգը նկատի ունի այն, որ Էլսինորում տեղի ու-
նեցող ողբերգությունը դուրս է անգամ իր՝ փիլիսոփա-պոետ Հորա ցիու սի 
երևակայությունից։ Պիեսի վերջում, Անգլիայից վերադառնալուց հե տո, 
Համ լետը դադարում է խենթ ձևանալ։ Իսկ դա, ըստ Հորացիուսի, նշա-
նակում է, որ կան բոլոր հիմնավորումները՝ Համլետին ստոիկների շարքը 
վերադարձնելու համար։ Այդպես էլ լինում է.

 Համլետ
Ոչ, ոչ, ես նախազգացումներից վախեցողը չեմ. մի ճնճղուկի ընկնելու 

մեջ անգամ հատուկ նախախնամություն կա։ Եթե հիմա պետք է լինի, 
ապագայում չի լինելու։

(Արարված V, Տեսարան II)

 Hamlet
… We defy augury;
there’s a special providence in the fall of a sparrow.
If it be now, yet it will come:
the readiness is all.

Պետք է նշել, որ Շեքսպիրի ժամանակներում «…մարդիկ համարել են, 
որ, ստոիցիզմի բարոյականությունը յուրացնելով, կնմանվեն Հին Հռոմի մեծ 
այրերին, որոնց մասին կարդացել են Պլուտարքոսի աշխա տու թյուն ներում»5։ 
Սրանով է բացատրվում Համլետի ձգտումը մոտ լինելու ոչ զուտ իր 
ընկերոջը, այլ՝ հռոմեացի պոետին։

Իր 7-րդ սատիրայում6 Հորացիուսը հաստատում է, որ տերը ստրուկ է 

4 Антология мировой философии, М.: изд. «Мысль», 1969, с. 492.
5 Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. Сенека и жанр кровавой трагедии. Москва, «Советский 
писатель», 1974, с. 552.
6 Տե՛ս Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания. М., «Художественная литература», 1970, 
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մնում իր կրքերին։ Շեքսպիրյան ողբերգության մեջ Դանեմարքայի արքա-
յազ նը նույնպես ազատ չէ իր վարքի մեջ։ Հայտնի է, որ պոետի տառա-
պանքները զինվոր չեն դարձրել նրան։ Ինչ-որ առումով նույնը վերաբերում 
է նաև Հորացիոյին։ Հիշենք ուրվականի հետ տեսարանը.

Հորացիո
Ոչ, չերթաք, տեր իմ։
(Արարված I, Տեսարան IV)

Horatio
Do not, my lord.

Հիշենք նաև մենամարտին նախորդող տեսարանը.

Հորացիո
Եթե ձեր սիրտը չի ուզում, հնազանդեցե՛ք նրան։
(Արարված V, Տեսարան II)

Horatio
If your mind dislike anything, obey it.

Պետք է նկատել նաև հռոմեացի պոետի ունակությունը, որով նա ստի-
պում է գործող անձանց ընթերցողի առաջ ներկայանալ ինքնուրույն։ Այս 
առիթով Ի. Տրոնսկին գրում է. «…Հորացիուսը սովորաբար բավա րարվում է 
պասիվ ունկնդրի դերով, իսկ դատողությունները և պատումը ար տա հայտ-
վում են այլ հերոսի շուրթերով»7։ Զուգադրենք այս հատկությունը Հորա-
ցիոյի՝ Համլետին «լսելու» ունակության հետ։

Հորացիուսի տողերը, որպես կանոն, նման են դիմելաձևի։ Պոետը «հաս-
ցեագրում է դրանք ինչ-որ երկրորդ դեմքի»8։ Այսպես՝ Շեքսպիրը հան ձին 
նրա ձեռք է բերել իր գլխավոր խնդրի իրականացնողին, այն է՝ սե-
րունդներին Դանիո թագավորության արյունոտ պատմությունը հասց նողին։ 

Ինչ վերաբերում է խոսքին, ապա պետք է նկատել, որ հռոմեացի պոետն 
իր գործերում հաճախ է դիմում խրատաբանության։ «Համլետում» գրեթե 
բոլորի խոսքն ունի խրատական բնույթ։ Առավել միանշանակ է թվում 
արքունական ներկայացումից առաջ Համլետի՝ ընկերոջը տված հայտ նի 
բնութագրումը։ Վերլուծության նպատակահարմարությունից ել նե լով՝ 
մասնատենք մենախոսությունը.

Համլետ
…բացի ուրախ բնավորությունից մի հասույթ չունես
Ապրուստ ու հագուստ հոգալու համար։
(Արարված III, Տեսարան II)

Hamlet
That no revenue hast but thy good spirits
To feed and clothe thee?

с. 311 – 312
7 Тронский И. М. История античной литературы, часть II, «Римская литература», Раздел V, Глава I. 
Москва, «Высшая школа», 1983, с. 371.
8 Նույն տեղում, էջ 371։
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Այսպիսին է պոետ Հորացիուսի կենսափիլիսոփայությունը՝ բավարար-
վել քչով։ Մասնավորաբար 6-րդ սատիրայում նա պատմում է, թե ինչպես է 
շուկա գնում՝ համեստ սնունդ գնելու համար9։

«Ըստ Հորացիուսի՝ երջանկությունը «ոսկե միջինը» գտնելն է (այս 
արտահայտությունը հենց իրեն էլ պատկանում է), քչով բավարարվելը, որ 
ներքին անկախության աղբյուր է և իշխանություն կրքերի վրա, կյանքի 
բարիքների անվրդով և զուսպ վայելումն է»10։ 

Այնուհետև Համլետն ասում է.

Համլետ
Ոչ, շողոքորթի մեղրածոր լեզուն 
Անմիտ պերճության ոտքը թող լիզի
Եվ իր ծնկների ճկուն լիսեռներն այնտեղ կորացնի,
Ուր որ քծնանքին վարձ է սպասում։
(Արարված III, Տեսարան II)

Hamlet
…let the candid tongue lick absurd pomp,
And crook the pregnant hinges of the knee
Where thrift may follow fawning.

Նման թեմաներ են արծարծվում և Հորացիուսի պոեզիայում։ Նրա սա-
տիրաներում ծաղրվում են քծնանքը, շողոքորթությունը և ստորությունը, որ 
հատուկ են ընչաքաղց մարդկանց։ Այս թեմային է վերաբերում նաև 2-րդ 
էպոդը11։

Եվս մի ռեպլիկ Համլետի մենախոսությունից.

Համլետ
Քանզի դու…
…բախտի ամեն վարձն ու հարվածը
Ընդունել ես միշտ միահավասար շնորհակալությամբ։
(Արարված III, Տեսարան II)

Hamlet
…For thou hast been
As one, in suff’ring all, that suffers nothing.
A man that Fortune’s buffets and rewards
Hast ta’en with equal thanks…

Ակնհայտ է, որ դրամատուրգը նկատի ունի այն կայունությունը, որով 
հռո մեացին ընդունել է ճակատագրի շրջադարձերը՝ ավելի քան համեստ 
ծագումը, Բրուտոսի զորքերում զինվորական կարիերան, Փիլիպպեի մոտ 
ունեցած պարտությունը, Մեկենասի ընծաներն12 ու ընկերությունը կայսեր 
հետ։

9 Տե՛ս Квинт Гораций Флакк. Указ. соч., с. 273.
10 Тронский И. М. История античной литературы. Москва, «Высшая школа», 1983, с. 370.
11 Տե՛ս Гораций. Оды. М., «Эксмо», 2006, с. 219.
12 Մեկենասի հովանավորությունը Հորացիուսին ըստ ամենայնի հիշեցրել է Շեքսպիրին իր և 
Սաութհեմփթոնի հարաբերությունները։
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Շարունակենք համեմատական վերլուծությունը։

Համլետ
Օրհնյալ են նրանք, որոնց մեջ արյունն ու դատողությունն
Այնպես համաչափ զուգախառնված են,
Որ լոկ շվի չեն բախտի մատերին,
Որ ինչպես ուզի, վրան նվագի: 
(Արարված III, Տեսարան II)

Hamlet
…and blessed are those
Whose blood and judgment are so well commeddled
That they are not a pipe for Fortune’s finger
To sound what stop she please.

Հայտնի է, որ պոետը մերժել է իր հովանավորի առաջարկը՝ դառնալու 
նրա անձնական քարտուղարը։ Ազատությունը պահպանելու համար նա 
հրաժարվում է պաշտոնական թեմաներ գրելուց։ Իր ուղերձում (I, 7)13 նա 
նրբորեն, բայց և հաստատակամորեն հայտնում է, որ ինքը պատրաստ է 
հրաժարվել բոլոր ընծաներից, եթե դրանք պետք է տրվեն ի հաշիվ իր 
անկախության։

Հորացիոյին ուղղված Համլետի մենախոսություններից մեկում ասվում է.

 Համլետ
Տուր ինձ այն մարդը, որ իր կրքերի գերին չլինի,
Եվ ես սրտիս մեջ տեղ կտամ նրան, սրտիս սրտի մեջ…
(Արարված III, Տեսարան II)

 Hamlet
 …Give me that man
 That is not passion’s slave, and I will wear him
 In my heart’s core, ay, in my heart of heart,
 As I do thee.

Դժվար է պատկերացնել, որ այս խոսքերը կարող են ուղղվել սո վո-
րական մի ուսանողի, որի կենսագրությունն ու հայացքներն այդպես էլ 
մնում են անորոշ։ Դրամատուրգիական տեսակետից սա պարզապես ան-
տրա մաբանական է։ 

Մյուս կողմից, եթե Շեքսպիրը մեզ անհայտ պատճառներով ձգտել է քո-
ղարկել կամ ծածկագրել պոետի կերպարն իր պիսում, Համլետի բնու թա-
գրականը կարող է դառնալ նախնական հղացման բացահայտման ևս մի 
բանալի։

 Ի դեպ, I, 6 ինքնակենսագրական սատիրայում14, Հորացիուսն ունի Համ-
լետի ռեպլիկին մոտ մի միտք, ըստ որի՝ ինքը հպարտանում է այն մար դու 
ընկերությամբ, ով տարբերում է արժանավորներին՝ անկախ նրանց 
ծագումից և հիմնվելով նրանց ապրած կյանքի ու մաքուր սրտի վրա։

13 Տե՛ս Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания. М., «Художественная литература», 1970, с. 337.
14 Гораций. Оды. М., «Эксмо», 2006, с. 265.
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Արա Հ. Երնջակյան – արվեստագիտության թեկնածու, մի շարք 
գիտական հոդվածների հեղինակ: Տպագրվել է Հայաստանում և 
նրա սահմաններից դուրս: 2016 թվականին Մոսկվայի Շեքսպիրյան 
կենտրոնի աջակցությամբ լույս է տեսել նրա ծավալուն աշխա տու-
թյունը՝ «Հորացիոյի գաղտնիքը», նվիրված շեքսպիրյան հերոսների 
նախատիպերին:

Summary

COINCIDENCE OF BIOGRAPHY AND CHARACTERISTICS OF SHAKE-
SPEARE’S HORATIO AND THE ROMAN POET HORACE

 
Ara H. Yernjakyan

Key words – Shakespeare, Horatio, Horace, Maecenas, Bru-
tus, Hamlet, Stoicism. 

Comparing basic moments of life of ancient Roman poet Quintus Horatius 
Flaccus, his work, outlook at life, they are surprisingly common with the charac-
ter of classmate and friend of Hamlet – Horatio. 

They both received good education, both gravitated towards the philosophy 
of Stoicism, both lived discreetly. Severe trials befallen on the Roman poet did 
not forge a fighter out of him. To a certain extent, this also concerns Horatio. 

In addition to these and other facts, one can review the famous characteris-
tics given by Hamlet to his friend on the eve of the palace play as a kind of hint 
by the playwright in choosing the poet Horace as the prototype of Horatio. 

Резюме
СОВПАДЕНИЯ БИОГРАФИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ШЕКСПИРОВСКОГО ГОРАЦИО И РИМСКОГО ПОЭТА ГОРАЦИЯ

 Ара А. Ернджакян 

Ключевые слова – Шекспир, Горацио, Гораций, Меценат, 
Брут, Гамлет, стоицизм.

Если сопоставить основные моменты жизни древнеримского поэта Квин та 
Горация Флакка, его творчество, взгляды на жизнь, то они удивитель ным 
образом перекликаются с образом друга Гамлета – Горацио.

Оба получили хорошее образование, оба тяготели к философии стоицизма, 
оба жили незаметно. Тяжелые испытания, выпавшие на долю римского поэта, 
не выковали из него бойца. В известной степени, это относится и к Горацио.

В дополнение к этим и другим фактам, известную характеристику, данную 
Гамлетом своему другу накануне дворцового представления, можно рассмат-
ри вать как своеобразную подсказку драматурга в вопросе выбора поэта Гора-
ция в качестве прототипа Горацио.
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