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Dear honorary guests, friends,  
colleagues and future readers!

Welcome to the International Shakespeare Conference dedicated to the 
400th anniversary of the death of great English playwright and poet William 
Shakespeare entitled Shakespeare 400: The Enigma of Endurance organised 
by Armenian Shakespeare Association.

Armenian Shakespeare Association (ASA) was set up in 2016 by a group of 
enthusiasts and researchers from Armenia and Britain, working in the fields of 
theatre, literature and Shakespeare studies. Armenian Shakespeare Association 
(ASA) aims to bring together Armenian and international academics, students, 
theatre practitioners and to promote cultural exchange and education in Shake-
speare research and performance. 

This year ASA commemorates the 400th anniversary of Shakespeare’s 
death by organising its first international academic conference in Yerevan be-
tween 1st and 3rd October 2016. Our major partners in this exciting venture 
are American University in Armenia (AUA), Yerevan State University (YSU) and 
State Museum of Literature and Arts (SMLA). We have secured the participa-
tion of several renowned international scholars from Armenia, Japan, USA, 
UK, Romania, Greece, Poland, South Korea, India, Serbia and other countries, 
making this small conference a truly international, multi–cultural celebration of 
the great English playwright’s legacy in the Armenian capital.

The Conference will take place in two locations: American University in 
Armenia (AUA) and the State Museum of Literature and Arts, with a special 
exhibition at the Museum entitled Shakespeare in the Armenian Theatre in 150 
Years, kindly arranged by Karo Vartanyan, the Director of the Museum, and 
Naira Shavaldyan, Head of Theatre Department.

This year we are equally celebrating the 150th anniversary of Shakespeare’s 
arrival on the Armenian stage on April 17th 1866 with the first performance 
of The Merchant of Venice, adapted and directed by Gevork Chmshkian, who 
also appeared in the role of Shylock in the Armenian Theatre in Tiflis. We are 
delighted that the Armenian Theatre in Tbilisi continues to be a thriving creative 
venue, renamed Petros Adamian State Theatre, which is currently on tour in Ye-
revan to celebrate this important historical date for the entire Caucasus region.
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We would like to thank AUA, YSU and the SMLA, including the Deans, 
academics, staff and students who helped to organise this wonderful interna-
tional event in Yerevan on a limited budget. ASA is equally grateful to Mr. Emin 
Mkrtchyan, Executive Director of Zangak Publishing House and his staff for 
printing all conference material. We are immensely grateful to Mr. Assadour 
Guzelian and AGBU London Chapter for the funding without which we could 
not have hosted our foreign delegates. We are extremely grateful to Mr. Romen 
Kozmoyan of Miabain Charity. Finally, our thanks to the enthusiastic student–
translators from AUA for translating the abstracts, and ask our readers for their 
forgiveness regarding any error and mistake in present publication.

But above all, we would like to express our deepest gratitude to all our inter-
national and national participants for joining us in Shakespeare 400 conference 
in Yerevan and for their inspiring and memorable presentations. We hugely 
appreciate the efforts made by our international guests to be in Yerevan for this 
wonderful occasion - thank you from all of us at ASA and from our co-organ-
isers for being here. We hope that you will enjoy the academic exchange in a 
friendly atmosphere of the conference as well as the additional programme that 
we have put together to introduce you to the cultural life of this vibrant capital 
and some of the treasures of historical Armenia, so rightly baptised “Open Air 
Museum”.

Looking forward to welcome you again in Armenia in the near future!

Armenian Shakespeare Association
Yerevan, 30th September 2016

The Conference Organizing Committee:
Jasmine Hasmik Seymour, the Chair and the Founder of ASA
Pr. Henrik Edoyan, Honorary President
Pr. Sona Seferian, Honorary Member
Gregory Aroutiunian
Francesca Seymour
Seda Ananian
Armine Khalachyan
Lusik Hovakimyan
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Zabel Boyajian (1872–1957)
Zabel Boyajian was an Armenian–British poet, 
painter and playwright, who was also a life–long 
campaigner of the Armenian cause. Her attractive 
illustrations of Hamlet, accompanying the historical 
translation by Hovhannes Massehian, were printed 
in the 1921 Viennese edition of the tragedy. For 
the 300th anniversary of the death of Shakespeare, 
Miss Boyajian participated in London celebrations 
at the Drury Lane theatre with her poem Armenia’s 
Love for Shakespeare, which was later published in 
the volume “A Book of Homage to Shakespeare” by 
Sir Israel Gollancz, eminent Shakespearean schol-
ar, at the time professor of English literature at the 
University of Cambridge and at King’s College in 
London. On the 100th anniversary of this poem, we 
would like to share it with our readers below.

TO SHAKESPEARE
Great, unknown spirit, living with us still, 
Though three long centuries have marked thy flight; 
Is there a land thy presence doth not fill– 
A race to which thou hast not brought delight?
 
To me Armenia seems thy house, for first, 
Thy visions there enthralled my wondering mind, 
And thy sweet music with my heart conversed–  
Armenia in thy every scene I find. 
 
Through all the gloom of strife and agony 
Thy gentle light, beloved of all, doth shine; 
The nations bring their tribute unto thee, 
To honour thee thy country’s foes combine. 
 
What token shall my poor Armenia bring? 
No golden diadem her brow adorns; 
All jeweled up with tears, and glistening, 
She lays upon thy shrine her Crown of Thorns.
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SHAKESPEAREAN CELEBRATIONS   
IN THE ARMENIAN REALITY SINCE 1864

By J. H. Seymour

In 2016 the world celebrates the 400th anniversary of William Shakespeare’s death, 
we rather celebrate his immortality. In Britain, for instance, the great English writer has 
been continuously performed in numerous festivals and stages, including cathedrals, 
discussed in television and radio shows, scrutinised in academic conferences and sem-
inars. As we know, the tradition of celebrating Shakespeare’s life and work started by 
renowned actor David Garrick (1717-1779), who organised the first Shakespeare Jubilee 
in Stratford-upon-Avon in April 1769. This year the largest Shakespeare conference 
in the world - World Shakespeare Congress (WSC) - held once every five years, was 
hosted jointly in London and in Stratford–upon–Avon in August 2016. This hugely 
popular conference assembled around eight hundred scholars from across the globe, 
consequently I was extremely pleased to represent the early Armenian translations of 
Shakespeare at WSC. On the 3rd August 2016 at midnight, among twelve international 
scholars, I was invited by Rev. Dr. Paul Edmondson, Head of Research at Shakespeare 
Birthplace Trust, to recite a sonnet in my native language in an exclusive ceremony 
at Shakespeare’s grave at the Holy Trinity Church in Stratford. My choice was Shake-
speare’s sonnet 28, in a splendid translation by late poet, writer and translator Samvel 
Mkrtchian (1957–1914). The memory of this spiritual experience, and the joy of reciting 
in my native Armenian language in front of thousands international guests and visitors 
- on Shakespeare’s tomb - will accompany me for the rest of my existence.

Part 1: The First Shakespearean Celebrations
During the past hundred and fifty years, Shakespeare’s jubilees were celebrated 

across the Armenian diaspora and in Armenia. The growing popularity of Shakespear-
ean plays historically had coincided with relatively prosperous and peaceful period from 
the 1850s to the early 1890s. 

In 1864 to celebrate the 300th anniversary of the great playwright’s birth, students 
performed Macbeth, translated into Armenian by Father Samuel Kaiserian (from the French 
adaptation of Jean–Francois Ducis) at Moorat Raphael Armenian College at Venice. 

Shakespearean drama reinforced the revival of national theatre, culture and the 
concept of national self–determination. Armenian new theatre, founded in 1858 in 
Tiflis by actor–director Gevork Chmshkian, has been a thriving Armenian language 
repertory theatre, currently named after Petros Adamian, which will celebrate its 160th 
anniversary in two years.

The entrance of Shakespearean drama in the Middle East, Asia Minor and Caucasus 
(including Persia and countries under the dominance of Russia and Ottoman Empire) 
occurred on the Armenian stage on the 17th April 1866, when The Merchant of Ven-
ice was performed in the Armenian Theatre in Tiflis, which concurred with the 250th 
anniversary of Shakespeare’s death. The play was translated and directed by Gevork 
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Chmshkian, who also interpreted the role of Shylock. A year later, in April 1867, to 
commemorate the anniversary of Shakespeare’s birth, Othello was adapted and per-
formed in the Armenian Theatre in Tiflis. The tragedy was translated from Russian and 
French versions by actor–director Chmshkian into the local dialect, himself appearing 
in the role of Othello. 

 Petros Adamian  
as Hamlet

Distinguished tragedian Petros Adamian (1849 – 
1891) famously performing in several languages, was 
highly praised by critics, who were not shy to equate him 
with celebrated Italian travelling actors Rossi and Salvini, 
and gave him preference for his interpretation of Hamlet 
- “we have not seen anyone like him on stage!”, wrote 
the theatre critic of Russia’s northern capital (Art, 1884, 
number 57). In April 1887 to celebrate Shakespeare’s an-
niversary, Adamian, an ardent Shakespeare scholar, de-
livered his extensive essay Shakespeare and the Sources 
of His Tragedy of Hamlet, followed by his performance of 
Hamlet in the Armenian Theatre in Tiflis. He continued his 
lectures and performances of Hamlet, Lear, Othello and 
other roles in French and Armenian, until his premature 
death at the age of 42 in 1891. 

In 1916, still under the shock of the atrocities of the 
Armenian Genocide, few surviving intellectuals and writers scattered across the world, 
marked the 300th anniversary of Shakespeare’s death in various locations. For instance, 
in Yerevan’s Civic Club, the Actors’ Group performed extracts from Hamlet and King 
Lear with participation of leading Shakespearean actress Siranoush (1857–1932) and 
another celebrated Shakespeare actor, Hovhannes Abelian (1865 – 1936). Siranoush, 
who had partnered as Ophelia to Adamian’s Hamlet in the 1880s, later became the first 
and the only female Hamlet in the Middle East, applauded by critics and audiences for 
her interpretation of Hamlet from 1901 till 1921 across many continents. In Baku, in the 
Armenian theatre of Mayilianz, Othello was performed with rising tragedian Vahram 
Papazian (1888 – 1968) in the title role. Meanwhile in Tiflis, Armenian Writers’ Union 
organised a special ceremony dedicated to the great English playwright in April 1916. It 
opened with a speech from national poet Hovhannes Tumanian (1869 –1923), followed 
by Vahram Papazian’s performance in Othello produced by Actor’s Union in Tiflis. 

On May 16, 1916 in London’s Queen’s Hotel, Armenian Writer’s Union led by Aram 
Raffi (son of the famous novelist Raffi), organised a ceremony to mark the 300th an-
niversary of William Shakespeare’s death. The opening speech was delivered by Lord 
Brais, among other notable speakers was Shakespearean translator and diplomat Hov-
hannes Massehian (1864-1931). Artist and poet Zabel Boyajian (1872–1957) read her 
poignant stanza dedicated to Shakespeare, later to be included in the well-known 
volume A Book of Homage to Shakespeare: 1916 published by Sir Israel Gollancz, re-
nowned scholar and professor at King’s College London. This year this historical book 
has been reprinted by the initiative of professor Gordon Mcmullan of King’s College of 
the University of London.
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Part 2: Shakespearean Celebrations in the Communist Era

Vahram Papazian  
as Othello

From the 1920s, unlike Russian theatres, led 
by ground-breaking directors Vakhtangov, Mey-
erhold, Tairov and Stanislavsky, staging predom-
inantly contemporary plays, Armenian actors and 
theatres continued to perform both Shakespeare 
and modern dramaturgy. Shakespearean dra-
ma expressed perfectly the nation’s mood and 
the uneasy air during the years of Stalin’s Great 
Purge, when many artists, writers and ordinary 
people were arrested and perished. Shakespeare 
dominated theatre repertories, as public could 
relate to his tragedies of Macbeth, Othello, Ham-
let, King Lear, The Merchant of Venice, Romeo 
and Juliet. In 1928 when actor Vahram Papazian, 
in his early thirties, brought his Othello to Mos-
cow, there was such an unprecedented interest 

by the Moscow public to see his performance, that his Russian agent had to hire the 
Bolshoi theatre, as it had the largest amphitheatre in the city. 

In the 1930s the first Shakespeare conferences in Soviet Union were initiated by 
Shakespearean scholar Mikhail Morozov (1897–1952). Avoiding the hazards during the 
punitive years of the World War II, professor Morozov transferred the sixth Shakespear-
ean conference from Moscow to Yerevan in 1944. Shakespearean celebration in Yerevan 
was the first combined conference and theatre festival in the country. For the occasion, 
Sundukian State Academic Theatre staged three different versions of Othello with three 
leading actors in the title role: Hrachia Nersissyan, Gurgen Janibekyan, as well as trage-
dian Vagarsh Vagarshian. Vahram Papazian, the fourth actor to appear as Othello, was 
caught in the blockade of Leningrad by the German forces and was unable to partake 
in celebrations (the actor was badly injured and lost his wife during German bombard-
ments). In his book Shakespeare’s Theatre, (1984), professor Morozov acknowledged 
the significant contribution of Armenian actors to Shakespearean theatre. 

Shakespearean research advanced speedily in the 1950s and 1960s, thanks to acade-
mician Ruben Zarian (1909 – 1994), the newly appointed Director of the Institute of Arts 
at the National Academy of Sciences, who had lifetime ambition to create Shakespearean 
Research Centre and library.

By his initiative, Shakespearean library with over 3000 books in more than 30 lan-
guages opened its doors on the 23rd April 1964 at the Institute of Arts in Yerevan. In 
the same anniversary year, an inspiring exhibition entitled Armenian Artists on Shake-
speare opened at Actor’s House in Yerevan with works by distinguished artists, theatre 
designers and illustrators. 

Celebrations of Shakespeare’s 300th anniversary continued with conferences and pub-
lic talks by Ruben Zarian and other researchers at universities and institutes across the 
country from April 10 to 29 1964. These touring conferences and talks augmented Shake-
speare’s popularity even further, the Bard becoming a true household name. New excellent 
translations by Khatchik Dashtents, Hernik Sevan, Stepan Alajajian were being published in 
tens of thousands copies and rapidly vanishing from book shops.
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Professor  
Ruben Zarian

At last, on May 14th 1965 Shakespeare Centre of Ar-
menia was inaugurated by Ruben Zarian and his dedicated 
team of scholars, where successive Shakespearean confer-
ences, symposiums and events were held year after year. 
By the invitation from the Armenian community, Ruben 
Zarian visited Britain in May 1965, where he delivered his 
well-known essay Shakespeare and the Armenians (1965). 
Written in the years of communist censorship, this mo-
mentous paper, nevertheless, provided for the first time 
the timeline of Armenian Shakespeare history from its be-
ginnings to the present times. 

The subsequent two decades were the most productive 
for Armenian Shakespeare research, regardless of restrictions 
for international exchange and cooperation by the authorities. 
Between 1965 and 1985, Shakespeare centre equally pub-
lished seven relevant volumes entitled Shakespearakan, edited by Ruben Zarian, with the 
latest research findings and studies conducted at the centre as well as few contributions from 
foreign scholars. Meanwhile Shakespearean library continued to enrich its collection with new 
acquisitions through international private and public donations. To mark the anniversary of 
Shakespeare’s birth, a concert was held on the 10th January 1965 at the Great Philharmonic 
Hall, with participation of distinguished soprano Gohar Gasparian (1924 –2007), who per-
formed celebrated arias from operas on Shakespearean themes by Gounod, Handel, Verdi 
and Aram Khachaturian. Following her success in homeland, the Armenian soprano was 
“allowed” to tour the world with her Shakespearean repertory gaining worldwide acclaim in 
1966, including Britain, Italy, France, USA, Japan and other countries. 

Khoren Abrahamian  
as Coriolanus

One of the largest Shakespearean celebrations in Ar-
menia was organised by Shakespeare Centre in 1981; the 
festival showcased some of the best Shakespearean pro-
ductions from theatres across USSR, including troupes 
from Moscow, the Baltic States, Georgia, Ukraine, Rus-
sia (Moscow, Leningrad) and othes. Armenian theatres 
disclosed several notable Shakespearean productions of 
the decade: Stanislavski Russian Dramatic Theatre - Mac-
beth; Yerevan Theatre for Young Spectator - Much Ado 
About Nothing; Yerevan Dramatic Theatre performed 
three plays, including the award-winning Richard III; 
meanwhile Sundukian Academic Theatre staged Co-
riolanus with leading actor Khoren Abrahamian in the 
title role, that confirmed his uncontested throne as 
the leading dramatic actor of his generation.

In 1984, Shakespeare Centre together with 
the Ministry of Culture and Theatre Union co–or-

ganised Shakespeare conference and festival dedicated to the 320th anniversary of 
Shakespeare’s birth, which was destined to be the last in the soviet period. Armenian 
Shakespeare centre had become one of the leading research centres in Soviet Union. 



10

The gala concert on Shakespearean themes included the music by Shostakovich for 
Gregory Kozintsev’s legendary movie Hamlet (1964), the score by Berlioz for Romeo 
and Juliet and Aram Khachaturian’s prevailing composition for the film Othello (1955), 
at the State Opera and Ballet House. The final, seventh volume of Shakespearakan, 
comprising conference papers from participating scholars (national and foreign), was 
published in 1985 edited by Ruben Zarian, marking the end of Shakespearean research 
in the era under the vigilant eye of the authorities.

Part 3: Shakespearean Conferences in the Post–Communist Era
After the declaration of independence of the Republic of Armenia on 21st Septem-

ber 1991, a period of economic and cultural stagnation followed, when state funding 
for sciences and arts started to vanish quite hastily. Towards the end of the millennium, 
professor Sona Seferian rejuvenated the Shakespeare centre at Yerevan State Universi-
ty, supervising the consecutive cohort of Shakespearean scholars and organising sym-
posiums and conferences. Shakespearean celebrations revived only in the new millen-
nium. The evolving theatre festivals such as HighFest, initiated by Arthur Ghukasyan, 
Armmono and Shakespeare Theatre Festival introduced by Hakob Ghazanchyan, at-
tracted international theatre groups as well as mono performances to Armenia since 
2004. Some of the notable festival productions in the past decade were: Hamlet di-
rected by celebrated theatre director Robert Sturua and performed by Zaza Papuashvili 
(Georgia) in 2006; a production of Macbeth of Yerevan Dramatic Theatre (Armenia) di-
rected by Armen Khandikian with Artur Utmazian in the title role  in 2008; A Midsum-
mer Night’s Dream by Marjanishvilli Theatre of Tbilisi (Georgia) in 2009, Between Love 
and Solitude (mono-performance about the life of Anne Hatthaway), written and acted 
by celebrated actress Jenya Nersissyan in 2007; Warum, Warum monodrama directed 
by Peter Brook in 2010 and others. Shakespeare Festival of 2014 was dedicated to the 
450th anniversary of William Shakespeare’s birth with many international guests and 
researchers gathering in the Armenian capital, including directors from Shakespeare’s 
Globe (UK), Shakespeare Festival at Hamlet’s Castle (Denmark), Shakespeare im Globe 
Neuss (Germany), Shakespeare Festival Gyula (Hungary), Shakespeare Festival Craiova 
(Romania) and others. Armenian Shakespeare and other theatre festivals have gained 
international reputation as versatile and thriving international theatre gatherings.

***
Armenia, “this precious stone”, caught between the crossroads of East and West, 

has reinvented itself like a phoenix for thousands of years. The enigma of its endurance 
has been debated by national and foreign historians, writers and academics for many 
centuries. Nonetheless comparable to all enigmas, there is undeniably an element of 
mystery why and how this ancient nation has managed to endure. For the last hundred 
and fifty years, Armenian stage and scholarship celebrated Shakespearean legacy and 
anniversaries, relishing his plays during periods of historical rebirths as well as national 
calamities. Through Western moral and cultural values, Armenian nation has connect-
ed itself with the rest of the progressive world. Shakespearean drama has been at the 
heart of the revival of the Armenian theatre, cultural, literary and ideological rejuve-
nation. Today, when increasing anxiety, fear and uncertainty is hanging over Europe, 
Middle East and beyond, Shakespearean theatre still has the astounding magical power 
of reuniting nations, regardless of political, religious and geographical boundaries.
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NAREK & SHAKESPEARE:  MESSENGERS OF REAWAKENING

Prepared Remarks of Dean Thomas Samuelian,  
College of Humanities and Social Sciences for the Plenary Session of the 

Shakespeare 400 Conference: The Enigma of Endurance
American University of Armenia, October 3, 2016

Today we are once again gathered to celebrate one of the great figures in world 
literature, Shakespeare, which is fitting to do at the American University of Armenia, 
where the language of instruction is English, the medium in which the great poet 
crafted his works. At the same time, we are a university in Armenia, so we inescapably 
see things in Armenian context, and in that context, the towering figure of verbal art 
is St. Gregory of Narek, the harbinger of the Armenian silver-age renaissance. Both are 
well known and revered by Armenian readers. Indeed, Armenia may be one of the few 
places in the world where one encounters Hamlets and Ophelias off the stage. 

Since 2015, when Narek was named a doctor of the Universal Church by Pope 
Francis, his work is becoming better known around the world, not only for its theolog-
ical content, but also for its verbal art, largely in translation. Presciently, Narek humbly 
contemplated this more than 1000 years ago, in his monastic cell on the south shore 
of Lake Van, now in ruins, writing that he was writing a prayer book “for all thinking 
people the world over expressing all human emotions and serving with its images as an 
encyclopedic companion to our human condition, for the entire, mixed congregation 
of the Church universal” (Prayer 3b).

The theme of this conference, “the enigma of endurance” applies to both as well. 
Along with the Bible, the Narek is one of the earliest and most published books in 
Armenian much as Shakespeare is in English. 

In St. Gregory of Narek and Shakespeare we encounter two authors that created 
verbal mirrors on the human condition, prompting us to reflect on ourselves and our 
world. Where Narek used a monologue with our Creator to set off an inner dialog with 
our conscience, Shakespeare used an outer dialogue with the audience and society 
to awaken us. Both aimed to change our perception of who we are and how we live, 
how we treat each other, through word-pictures, understanding that though they were 
making marks on a page, they were creating a score for vocalization, the music of their 
poetry inseparably fused with its meaning. 

Ձայն հա ռա չա նաց հե ծու թե ան ող բոց սր տից աղա ղա կի 
քեզ վե րըն ծայեմ, տե սողդ գաղտ նե աց, 
Եւ մա տու ցե ալ եդե ալ ի հուր թախ ծու թե ան ան ձին տո չոր ման 
զպ տուղ ըղ ձից ճեն ճե ռոյ սա սա նե ալ մտացս` 
բուր վա ռաւ կամացս առա քել առ քեզ:

The voice of a sighing heart, its sobs and mournful cries,
I offer up to you, O Seer of Secrets, placing the fruits of my wavering mind as a 

savory sacrifice on the fire of my grieving soul to be delivered to you in the censer of 
my will. (Prayer 1)
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Answering the Prophet Micah’s question: “With what shall I come before the Lord? 
Shall I come with burnt offerings?” (Mic. 6:6) St. Gregory gives the Psalmist’s response: 
“The sacrifice pleasing to God is the broken and contrite heart.” (Ps. 51) Thus, he fash-
ions an offering of words giving voice to the contrite heart for the bem, Greek βήμα, 
a word used in Armenian for both altar and stage. 

Comparable to Shakespeare’s works, Narek’s prayers are each an attempt, an essay, 
fixing in words the dynamic essence of a situation, feeling, emotional state, thought, 
for which ordinary prose is insufficient. Who has not experienced the wondering, wan-
dering mind in prayer, seeking to concentrate yet prone to distraction? Hence the rich 
texture of expression, the mantra-like entrancing repetitions and juxtapositions, the 
use of multiple, layered metaphors and images, to help focus the listeners’/readers’ 
attention, each speaking to different people at different times. 

The study of our inner world and the audacity to survey and set out metes and 
bounds on its landscape is another of the marks of renaissance, the realization that 
we can, we must try to understand ourselves, stretching our minds and the verbal 
tools of our culture to do so. Each such attempt is a noble witness to our yearning for 
the Ineffable, which reminds us of the majesty of the quest and the awe required to 
approach it. 

For Narek, the monk, in the 10th century on the south shore of Lake Van, it was 
an endeavour fraught with peril and trepidation, but nevertheless a quest compelled 
by the need to speak, to give voice to concerns of thinking people and for thinking 
people, about the perplexities of life. It also had a tragic tenor, helping people to stand 
outside themselves and observe from a distance what we have wrought in the paradise 
we have inherited. His is a penitential stance, a jolt to the heady spirit of the times. 
These were prosperous years, prior to the Turkic and Mongol invasions from the east, 
when Armenia boasted a large kingdom, successfully liberated from Arab rule, with its 
capital Ani, the city of a 1000 churches, with a population of 100,000, the largest city 
for hundreds of miles. It stood toe-to-toe and went head-to-head with the neighbor-
ing kingdoms and empires, with its superior architectural technologies in stonemason-
ry, strong military, and ambitious, multicultural ruling class that reached the heights 
of the Byzantine throne. It was in such times that Narek put things into perspective. 

Like Shakespeare in the heady period of Elizabethan England, Narek perceives 
how precarious and ephemeral are human triumphs. Each, it seems, composed wake 
up calls and antidotes for those who had eyes to see and the will to understand. Yet, 
warnings go unheeded, good words ignored, the opportunity to turn back from foolish 
ways slip away and tragedy ensues. Both societies witnessed decades of turmoil after 
these author’s deaths. For the Armenians and probably for the rest of the world, a 
turning point was imminent, with the Battle of Manzikert, in 1071, an event that fun-
damentally changed the shape and direction of Armenian and European history to this 
day, no less than the English Civil War and Glorious Revolution in England. 

Not coincidently, Gregory means “awake, vigilant.” Narek and Shakespeare exem-
plify, if they do not explicitly state, that it is the role of writing and writers to awaken us 
from stupor, this listlessness, hubris and carelessness that are an enduring part of our 
human constitution. And once these works have acted on our minds and hearts, most 
people irreversibly experience life in a new way with a new awareness of who we are 
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and how we should live. Indeed, this may be a clue to the enigma of their endurance 
as part of global cultural heritage. 

I wish you fruitful deliberations on this last day of the conference, which has 
enriched our university and community with new insights and new colleagues from 
around the world. We thank especially Jasmine Seymour and the Armenian Shake-
speare Association for their dedication to these scholarly pursuits and their commit-
ment to the long and rich legacy of Shakespeare as a part of Armenian cultural and 
literary life. 
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Armenian Shakespeare Association
presents

International Conference
Shakespeare 400: the Enigma of Endurance

Yerevan, September 30 - October 3, 2016

Friday, the 30th of September 2016 at the American University of Ar-
menia (40 Baghramian Avenue)      

12.30 Lunch in AUA
13.00 – 14.00 Opening Ceremony by Gregory Aroutiunian of ASA 

with special recital from soprano Lianna Ohanjanyan 
and students reading Shakespeare sonnets in English 
and Armenian, followed by reception in Akian Gallery

14.00 – 17.30 Sightseeing tour of the city in minibus, the Genocide 
Memorial and Museum

19.00 Julius Caesar at Yerevan State Dramatic Theatre or clas-
sical concert with the Armenian National Philharmonic 
Orchestra at Aram Khachaturian Concert Hall

 
Saturday, the 1st of October at the State Museum of Literature and Arts 
(1 Aram Street).

9.30 Welcome speech from the Director of the Museum, Dr. 
Karo Vardanyan, translation by Dr. Armine Ghalachyan

10.00 – 11.00 Seminar 1: Shakespeare and Performance with Dr. Ja-
son Burg (UK) and Naira Shahvaldyan (Armenia)

11.00 – 11.30 Coffee Break and piano recital by two young virtuosos 
from Spendiarian Music School in Yerevan

11.30 – 13.00 Seminar 2: Shakespeare in Translations with Hasmik 
Jasmine Seymour (UK), Pr. Sona Seferian (Armenia), 
Dr. Karo Vardanyan (Armenia), Dr. Nathalie Gon-
char-Khanjyan (Armenia)

13.30 Lunch in a local Armenian restaurant
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14.00 – 18.00 Trip with local guide to Garni temple (I c. AD) and Ge-
ghard monastery (IV c. AD)

20.00 Opening Ceremony of Highfest International Theatre 
Festival (www.highfest.am) with Seven Moons from 
Mark Weil’s Ilkhom Theatre in Uzbekistan at Stanislavs-
ki Russian Theatre

Sunday, the 2nd of October 2016 at the State Museum of Literature 
and Arts

9.30 – 10.30 Seminar 3: The Impact of Shakespearean Drama in 
Eastern and Southern Europe with Pr. Charles Fair-
banks (USA and Georgia), Pr. Xenia Georgopoulou 
(Greece), Dr. Zorica Becanovic Nicolic (Serbia) and Pr. 
Emil Sirbulescu (Romania)

10.30 – 11.30 Seminar 4: Shakespeare and the Renaissance Drama 
with Dr. Anush Sedrakian (Armenia), Dr. Vahe Arsen-
yan (Armenia), Dr. Anna Khatchatryan (Armenia)

11.30 – 12.00 Coffee break and tour of the Museum and the special 
exhibition of Shakespeare on the Armenian Stage for 
150 Years

12.00 -12.30 Seminar 5: Shakespeare in World Theatre with Bachtiar 
Hovakimyan from Matenadaran (Armenia), presented 
by his daughter Dr. Lusik Hovakimyan, Pr. Kang Kim 
(South Korea) and Pr. Mika Ellington (Japan)

13.00 Lunch in a local Armenian restaurant
13.30 -17.30 Visit to the National History Museum and Matenadaran 

(ancient manuscripts)
20.00 Highfest Theatre Festival, SHAKEspeare (physical the-

atre with dance and movement) by Small Theatre, Ar-
menia



17

Monday, the 3rd of October 2016 at the American University of Armenia

10.00 Welcome speech from the President of AUA, Professor 
Armen Der Kiureghian followed by HM Ambassador of 
Great Britain to Armenia, Judith Margaret Farnworth, 
Manoogian Hall

10.10 – 10.30 Presentation by keynote speaker: Dr. Thomas J. Sam-
uelian, Dean of the College of Humanities and Social 
Sciences of AUA (Armenia) Narek and Shakespeare, the 
Messengers of Reawakening

10.30 – 11.15 Presentation by keynote speaker: Dr. Katherine Hen-
nessey (USA and UK), Contemporary Adaptations and 
Translations in Ireland and the Middle East

11.15 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.00 Presentation by keynote speaker: Pr. Henrik Edoyan 

(Armenia) Shakespeare’s Dyonisian Art
12.00 – 12.30 Seminar 6: Shakespeare’s influence on German liter-

ature discussion moderated by Dr. Anush Sedrakyan 
with Pr. Ara Arakelyan (Armenia) and Pr. Karlen Mat-
inyan (Armenia)

12.30 – 13.00 Presentation by keynote speaker: Dr. Paromita Chakra-
varti (India), Beyond Bollywood, Shakespeare in Benga
li Regional and Diasporic Cinema

13.00 – 13.45 Presentation by keynote speaker: Dr. Nicoleta Cinpoes 
(UK), “Who’s There?”: Hamlet and Post–1989 Romania

13.45 Closing speech from Jasmine Seymour of ASA
14.00 Lunch in AUA
14.30 – 18.00 Visit to the House–Museum of great Armenian compos-

er Aram Khachaturian and sightseeing tour to St. Etch-
miadzin, “The Holy City” of all Armenians (IV c. AD)

19.00 Recital at Aram Khachaturian Concert Hall with the 
Armenian National Philharmonic Orchestra and soloist 
Lusine Khatchatrian (Germany)

21.00 Macbeth (Iran), Highfest Theatre Festival, the State The-
atre Institute
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Dr. Jason Burg
University of Birmingham

United Kingdom

IMPOSED MEANINGS: SHAKESPEAREAN PERFORMANCE IN 
THE CATHEDRAL CONTEXT

Drawing on my work on English cathedrals as theatre space, this paper 
reveals an emerging performance tradition of Shakespeare in English cathe-
drals, showing how it creates new meaning and context for performance. 
The modern history of performance of theatre in English cathedrals can 
be traced back to Canterbury Cathedral in 1928, beginning a tradition that 
continues today. However, with a focus on religious and biblical drama, the 
performance of Shakespeare in such a context has only occurred relatively 
recently. Seventy–five years after the tradition began Richard III (2003) was 
acted out in Leicester Cathedral as the first verifiable instance of a full–length 
Shakespearean play performed in a cathedral. Other productions have since 
followed, including the annual ‘Shakespeare at the Cathedral’ tradition start-
ed in Worcester in 2012. This has grown and expanded each year, seeing 
more and more examples, including a first of its kind, multi–cathedral tour 
of Antic Disposition’s Henry V as part of Shakespeare 400 in 2016.

The spatial theorist Henri Lefebvre is drawn upon in this paper to exam-
ine the role of the cathedral in Shakespearean performance, focusing on 
the meaning and history of the performance space and its role in society1. 
By analysing the performance through such a lens, the critic is able to gain 
deeper understanding of the ways in which space affects performance and 
its reception by the audience. 

Shakespearean performance in cathedral settings brings with it issues 
concerning theology and history that enrich and comment on the action in 
a way that more traditional settings cannot. The result is unique readings of 
performance that draw on the space, helping one to understand the phys-
ical connections between the play and the performance site. Key examples 
include: the messianic connotations of Romeo and Juliet’s double suicide 
when performed in front of the high altar; and the anti–Semitic outcome 
of the courtroom scene in The Merchant of Venice when performed sur-
rounded by medieval Marian symbolism and history in a lady chapel. 

1  Henri Lefebvre, The Production of Space, trans. Donald Nicholson–Smith (Oxford: 
Blackwell, 1991).
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The performance of Shakespeare in cathedral settings provides a spatial 
context that comments on and changes perceptions of such productions, 
opening the play up to new interpretations. This neglected field of study 
shows the connection between play and place, demonstrating the power the 
former can have over the latter. 

Ջեյ սոն Բուրգ 
Բիր մինգ հե մի հա մալ սա րան 

Մեծ Բրի տա նի ա

 ՀԱՐ ԿԱԴ ՐՈՂ ԻՄԱՍՏ ՆԵՐ՝ ՇԵՔՍ ՊԻՐՅԱՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ՏԱ ՃԱՐ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ

Հիմն վե լով ան գլի ա կան տա ճար ներն իբրև թա տե րա կան հար թակ 
դի տար կող իմ աշ խա տու թյան վրա` այս զե կու ցու մը բա ցա հայ տում է 
ան գլի ա կան տա ճար նե րում շեքս պի րյան ներ կա յա ցում ներ բե մադ րե լու 
աճող տեն դեն ցը: Անգ լի ա կան տա ճար նե րում թա տե րա կան ներ կա  յա-
ցում նե րի ար դի պատ մու թյու նը սկս վել է 1928 թվա կա նի Քեն թեր բե րի 
տա ճա րում, որ տեղ և այ սօր շա րու նակ վում է այդ ավան դույ թը: Այ նո-
ւա մե նայիվ, ու նե նա լով կրո նա կան և ավե տա րա նա կան ներշնչ վա ծու-
թյուն, Շեքս պի րի պի ես նե րի բե մադ րու թյուն նե րը նման տա րածք նե րում 
հայտն վել են հա մե մա տա բար վեր ջերս: Ավան դույ թի ծնուն դից յո թա-
նա սուն հինգ տա րի ան ց, « Ռի չարդ III» –ը (2003 թ.) բե մադր վեց Լես թե-
րի տա ճա րում՝ որ պես Շեքս պի րի նման բե մա կա նաց ման առա ջին օրի-
նակ: Այ դու հետև հա ջոր դե ցին այլ բե մադ րու թյուն ներ՝ այդ թվում նաև 
ամե նա մյա « Շեքս պի րը տա ճա րում» ավան դույ թը, որը սկս վեց 2012 
թվա կա նին Վուս թե րի տա ճա րում: Այս ավան դույ թը տա րեց տա րի ավե-
լի է աճում, ավե լի շատ բե մա կա նա ցում ներ են եղել, նե րա ռյալ իր տե-
սա կի մեջ առա ջին, « Հեն րի V» –ի բե մադ րու մը մի շարք բրի տա նա կան 
տա ճար նե րում՝ 2016 թվա կա նին Շեքս պի րի մահ վան 400 հո բե լյա նի 
շր ջա նակ նե րում:

Այս աշ խա տու թյան մեջ նաև քն նարկ վում է տա րա ծու թյան տե սա-
բան ներ Հեն րի Լե ֆեվ րի և Մի շել Ֆու կոյի տե սա կետ նե րը, շեքս պի րյան 
պի ես նե րում տա ճար նե րի ի դերն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով` կենտ-
րո նա նա լով ներ կա յաց ման տա րած քի պատ մու թյան ու իմաս տի, և հա-
սա րա կու թյան հա մար նրա դե րի վրա: Ներ կա յա ցու մը վեր լու ծե լով նման 
հայե ցա կե տից` կա րե լի է ավե լի խո րու թյամբ հաս կա նալ, թե ինչ պես է 
տա րած քը նե րազ դում ներ կա յաց ման և հան դի սա տե սի ըն կալ ման վրա: 



21

Շեքս պի րյան ներ կա յա ցում նե րը տա ճար նե րում առաջ են քա շում 
նաև խն դիր ներ կապ ված աստ վա ծա բա նու թյան և պատ մու թյան հետ, 
որոնք մեկ նա բա նում են պի ե սի իմաստն այն պես, ինչ պես այլ բե մա-
հար թակ նե րը չեն կա րող: Ար դյուն քում ստաց վում են ներ կա յաց ման 
ինք նա տիպ մեկ նու թյուն ներ, որոնք օգ տա գոր ծում են տա րած քը` օգ նե-
լով դի տո ղին հաս կա նալու պի ե սի և ներ կա յաց ման վայ րի ֆի զի կա կան 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը: 

Կար ևոր օրի նակ նե րից են « Ռո մե ո և Ջու լի ետ» ո ւմ կրկ նա կի ինք-
նաս պա նու թյան տե սա րա նի մար գա րե ա կան բազ մի մաս տու թյու նը, 
երբ այն ներ կա յաց վում է եկե ղե ցա կան բարձր զո հա սե ղա նի դի մաց, և 
« Վե նե տի կի վա ճա ռա կան»–ո ւմ դա տա րա նի դահ լի ճի տե սա րա նի հա-
կահ րե ա կան բնույ թը, որն այլ երանգ է ստա նում, երբ այն ներ կա յաց-
վում է Աստ վա ծա մոր միջ նա դա րյան սիմ վո լիզ մով և պատ մու թյու նով 
օծ ված մա տու ռում: 

 Շեքս պի րյան ներ կա յա ցում նե րը տա ճա րային հար թակ նե րում տրա-
մադ րում են տա րա ծա կան մի նոր ըմբռ նում, որը մեկ նա բա նում և փո-
խում է նման բե մադ րու թյուն նե րի ըն կա լու մը` ճա նա պարհ բա ցե լով նոր 
մեկ նու թյուն նե րի հա մար: Այս ան տես ված ու սում նա սի րու թյան ոլոր տը 
ցույց է տա լիս պի ե սի և բե մադ րա վայ րի փո խառն չու թյու նը` հան դես բե-
րե լով այն ազ դե ցու թյու նը, որ պի ե սը կա րող է ու նե նալ վեր ջի նիս վրա:
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Dr. Mufeed F. Al–Abdullah
Dhofar University 

Sultanate of Oman

SHAKESPEARE’S ARCHETYPAL PATTERN OF SOCIAL CHANGE 
IN SAROYAN’S THE TIME OF YOUR LIFE

In his last play, The Tempest (1611) Shakespeare presents an archetypal 
model of social change in which a group of corrupt and jaded characters 
find themselves isolated and separated from their community. The whole 
play is woven around the efforts of a master reformer who is in control of 
the characters and manipulates the action on his island. He forces his sub-
jects to his island with a magical tempest he arranges and has the forced 
passengers undergo a healing mystical experience so they can be purified 
and then are sent back to society after redemption. In the twentieth–cen-
tury, the Armenian American playwright Saroyan adopts this pattern of 
social change his Pulitzer Prize winning play, The Time of Your Life (1939), 
but not without modification. The changes affected on the Shakespearean 
pattern stem from the different social, economic, and cultural circumstanc-
es in the 20th century, particularly in the United States. The paper aims 
to study the alterations rendered on the Renaissance model to help un-
derstand the meaning of the modern play and shed further light on the 
Shakespearean play. Thus, the juxtaposition of the two models is meant to 
serve in understanding the amount of change that had taken place since 
the time of Shakespeare. 

The modern play, like the Jacobean masterpiece, mainly focuses on the 
efforts of a Saroyanesque reformer, Joe, who tries to bring happiness to 
a group of depressed and lonesome characters, who, escaping from the 
bitter realities of the outer world, gather together in a bar, which like Pros-
pero’s island, is a haven of peace engulfed by the tempestuous sea of the 
urban world. In both cases, there is a god–like character or a mystical 
enchanter, who selflessly dedicates himself to the welfare of his fellow men. 
Joe, like Prospero, is devoted to his therapeutic mission, extending his gen-
erous assistance to everybody who needs it.

Saroyan, however, denies his healer a miraculous power similar to that 
Shakespeare provides his reformer. Furthermore, Saroyan’s Joe is present-
ed as a physically inept and disabled character. Indeed, in the modern play, 
the Elizabethan magician becomes no more than a good–hearted addict 
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to alcohol. Ironically, Joe sustains his sobriety through the help of liquor. 
Thus, slighting the efficacy of his redeemer, Saroyan casts his doubts about 
the possibility of the existence of effective agents of change in the modern 
times. After all, the 20th century was the age of anti–heroism. Clearly, Sa-
royan expresses his scepticism concerning the possibility of bringing about 
extensive social reformation by dramatizing the persistence of corruption 
of the economic and social institutions, which results in further isolation 
and victimization of innocent individuals. Joe extends his generous hand to 
all who need it, but, unfortunately, the persistence of damage far exceeds 
the possibilities of healing.

Indeed, Joe finds himself in a world of depression and isolation, a limbo 
of wars, confrontation and poverty, in which the poor individual is haunted 
by the conflicting forces of environment and the brutality of circumstances, 
and, thereby, he is rendered helpless in the face of persistent deprivation. 
Joe’s time, like Hamlet’s is “out of joint,” and, like Hamlet, he has a duty to 
“set it right” (Hamlet; I, v: 188–89). 

This situation makes a major departure from the archetypal pattern of 
The Tempest. In Shakespeare’s play, most of Prospero’s captives are cor-
rupt leaders of their society that need urgent redemption and guidance. 
Even the good characters are led from good to better. The reformation of 
governing political leaders is expected to save and reform all society. In 
contrast, Joe’s patients are not corrupt; they are rather victims of a corrupt 
world and the oppressive authorities that preside over it. One after one 
the bruised characters herd into Joe’s healing zone, escaping from their 
harsh reality. And Joe, clinging to the hope of improving man’s condition, is 
resolved, despite his limited power, not to allow the corruption of the world 
go unchallenged. 

The study shows that Nick’s bar, like Prospero’s island, the playground 
for Joe’s healing mission, is a microcosmic peaceful place to which people 
are forced to escape from the tempestuous macrocosmic world. It is a 
peaceable utopia in which nobody is hurt or bruised or murdered. 

PS: Dr. Mufeed F. Al-Abdullah had to cancel his trip at the last minute, 
unfortunately, due to unexpected circumstances. We have decided to in-
clude his abstract for its relevance to Armenians.
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 Մու ֆիդ Ֆ. Ալ –Աբ դու լահ
 Դո ֆա րի հա մալ սա րան 

Օ ման

 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ԴԱՐ ՁԻ ՇԵՔՍ ՊԻՐՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՏԻ ՊԸ  
ՍԱ ՐՈՅԱ ՆԻ « ՔՈ ԿՅԱՆ ՔԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ» ՊԻ Ե ՍՈՒՄ

Իր վեր ջին պի ե սում՝ « Փո թո րիկ» –ում (1611), Շեքս պի րը ներկա յաց-
նում է հա սա րա կա կան բե կու մի մի նա խա տիպ, որ տեղ շվայտ և ու ժաս-
պառ կեր պար նե րի մի խումբ հայտն վում է հա մայն քից մե կու սա ցած ու 
առանձ նա ցած։ Ողջ պի ե սը հյուս ված է ըմ բոստ հե րո սի հնա րամ տու-
թյուն նե րի շուր ջը, ով առաջ նոր դում է մյուս կեր պար նե րին և իր կղ-
զու վրա որո շում իրա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը։ Պրոս պե րոն մո գա-
կան փո թո րի կի մի ջո ցով ուղ ևոր նե րին իր կղ զին է բերում, և ստի պում  
նրանց ան ցնել իրենց ապա քի նող խորհր դա վոր փոր ձու թյուն նե րի մի-
ջով, որ պես զի հե գե պես մաքր վեն, և ապա նրանց հա սա րա կու թյան 
ախ տե րից ապա քին ված հետ է ու ղար կում։ 

Ք սա նե րորդ դա րի ամե րի կա հայ դրա մա տուրգ Վի լյամ Սա րո յա նը 
որ դեգ րել է սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան այս նա խա տի պը Պու լի ցե րյան 
մր ցա նակ շա հած իր « Քո կյան քի ժա մա նա կը» պի ե սում (1939թ.), բայց 
ոչ առանց վե րա փո խում նե րի։ Շեքս պի րյան նա խա տի պի հետ կա տար-
ված սա րո յա նա կան փո փո խու թյուն նե րը քսա նե րորդ դա րից են ներշնչ-
ված, մաս նա վո րա պես Ամե րի կա յում տի րող զա նա զան սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան և մշա կու թային հան գա մանք նե րից։ Այս զե կույ ցը ու սում-
նա սի րում է Վե րածնն դի դրա մայի թե մա յում կա տար ված փո փո խու-
թյուն նե րը՝ ջա նա լով հաս կա նալ Սա րո յա նի ար դի ա կան պի ե սի իմաս-
տը և Սա րո յա նի տե սան կյու նից լույս սփ ռել նաև շեքս պի րյան պի ե սի 
վրա։ Այն պես որ, եր կու մո դել նե րի հա մադ րու մը կոչ ված է ծա ռայե լու 
ար դի ամե րի կյան սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը հաս կա նա լուն՝ օգ տա գոր-
ծե լով Շեքս պի րի վեր ջին պի ե սի սիմ վո լիզ մը։

Սա րո յա նի պի ե սը Յա կո բո սյան գլուխ գոր ծո ցի գլ խա վոր հե րո սի 
նման հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում է գլ խա վոր հե րո սի՝ Ջոյի արարք-
նե րի վրա, ով ջա նում է եր ջան կաց նել ճնշ ված ու մի այ նակ էակ նե րին, 
ով քեր ար տա քին աշ խար հի դա ռը իրա կա նու թյու նից խու սա փե լով՝ մի-
ա սին հա վաք վում են խորտ կա րա նում, որ տեղ ինչ պես Պրոս պե րոյի 
կղ զում, խա ղա ղու թյուն է տի րում՝ շր ջա պատ ված քա ղա քային կյան քի 
փո թոր կոտ ծո վով։ Եր կու դեպ քում էլ հե րո սը աստ վա ծան ման կեր պար 
է կամ մի միս տի կա կան ոգի, ով ան ձնու րաց նվիր ված է մարդ կային 
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բա րօ րու թյա նը։ Ջոն Պրոս պե րոյի նման կի րա ռում է իր բու ժիչ առա քե-
լու թու նը՝ օգ նե լով նրանց, ով քեր ու նեն դրա կա րի քը։

Սա րո յա նը, սա կայն, ժխ տում է իր կեր պա րի երկ նային կա րո ղու-
թյու նը, որով Շեքս պիրն օժ տել էր իր հե րո սին։ Ավե լին՝ Սա րո յա նի Ջոն 
ներ կա յաց ված է որ պես ֆի զի կա պես ան պա տեհ ու խեղ ված կեր պար։ 
Եվ իրոք, ար դի պի ե սում Եղի սա բե թյան կա խար դը դառ նում է ոչ ավե-
լին, քան բա րե սիրտ հար բե ցող։ Հեգ նո րեն Ջոն իր լր ջա խո հու թյու նը 
պահ պա նում է խմիչքի օգ նու թյամբ։ Այս պի սով իր հե րո սի կա րո ղու-
թյու նը քա մահ րե լով՝ Սա րո յա նը կաս կա ծում է ար դի ժա մա նակ նե րում 
դրա կան ազ դե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու ժի գո յու թյան հա վա նա-
կա նու թյու նը։ Վեր ջի վեր ջո, քսա նե րորդ դա րաշրջանը հա կա հե րո սի 
դա րաշր ջանն էր։ Հս տա կո րեն Սա րո յանն իր թե  րա հա վա տու թյունն է 
ար տա հայ տում կա րևոր սո ցի ա լա կան հեղաշր ջում կա տա րե լու հնա րա-
վո րու թյան հան դեպ։ Տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի բա րո յալք ված վի ճա կի անե լա նե լի ու թյու նը ար ծար ծե լով, դրա ման 
հան գեց նում է էլ ավե լի մեծ փա կու ղու առաջ և ան մեղ ան հատ նե րի զո-
հա բե րու թյա նը։ Ջոն իր օգ նու թյան ձեռքն է առա ջար կում նրանց, ով քեր 
դրա կա րիքն ու նեն, բայց, դժ բախ տա բար, չա րի զո րու թյու նը շատ ավե-
լի մեծ է, քան ապա քի նե լու հնա րա վո րու թյու նը։

Իս կա պես, Ջոն հայտն վում է հո ռե տե սու թյան ու մե կու սաց ման մեջ, 
պա տե րազմ նե րի, ընդ դի մու թյան ու աղ քա տու թյան միջև անո րոշ մի 
տա րած քում, որ տեղ խեղճ ան հա տին հե տապն դում են շր ջա պա տի հա-
կա սա կան ու ժերն ու հան գա մանք նե րի ան գթու թյու նը, և դրա հետ ևան-
քով նա անօգ նա կան նետ վում է զր կանք նե րի գիր կը։ Ջոյի ժա մա նա կը 
Համ լե տի նման «իր շա վի ղից դուրս է եկել», և Համ լե տի նման նա կրում 
է «այն ուղ ղե լու» պար տա կա նու թյու նը:

Այս իրադ րու թյու նը մեծ շե ղում է « Փո թո րիկ» –ի հա մա չա փու թյու նից։ 
Շեքս պի րի պի ե սում Պրոս պե րոյի գե րի նե րի մեծ մասն իրենց հա սա-
րա կու թյան հա մար բա րո յա զուրկ ղե կա վար ներ են, որոնց շտապ թո-
ղու թյուն ու առաջ նորդ է պետք։ Ան գամ դրա կան կեր պար նե րը ավե լի 
լավն են դառ նում։ Իշխող քա ղա քա կան ղե կա վար նե րի հե ղաշր ջու մը 
են թադ րում է, որ պետք է փրկ վի ու հե ղաշրջ վի ամ բողջ հա սա րա կու-
թու նը։ Ի հա կադ րու թյուն Ջոյի՝ ապա քին վող նե րը բա րո յա զուրկ չեն. 
նրանք ավե լի շատ բա րո յա զուրկ աշ խար հի և այն կա ռա վա րող ճն շող 
իշ խա նու թյուն նե րի զո հերն են։ Պի ե սի կեր պար նե րը՝ փախ չե լով դա ժան 
իրա կա նու թյու նից, մեկ առ մեկ հա վաք վում են Ջոյի մոտ։ Մինչ դեռ Ջոն, 
մարդ կանց վի ճա կը բա րե լա վե լու հույ սից կառ չած, վճ ռում է թույլ չտալ, 
որ աշ խար հի բա րո յազր կու թյու նը առանց դիմադրության շա րու  նակ վի։
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Հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Պրոս պե րոյի կղ զու նման, Նի-
քի խորտ կա րա նը՝ Ջոյի առա քե լու թյան ժա մադ րա վայ րը, միկ րո կոս միկ 
խա ղա ղու թյան ապաս տան է, որ տեղ մար դիկ հա վաք վում են՝ խու սա-
փե լու փո թոր կա լից մակ րո կոս միկ աշ խար հից։ Դա խա ղա ղա սեր ու տո-
պի ա է, որ տեղ ոչ ոք չի վի րա վոր վում, կո ղոպտ վում կամ սպան վում։

Հ.Գ. Ցավոք Մուֆիդ Ֆ. Ալ-Աբդուլլան վերջին պահին ունեցավ անձ -
նա կան խոչընդոտ և չկարողացավ մասնակել գիտաժողովին: Տպա-
գրում ենք նրա սեղմագիրը` նկատի ունենալով  նյութի հետա քրքրու-
թյունը հա յու թյան համար:
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BEYOND BOLLYWOOD: SHAKESPEARE IN BENGALI  
REGIONAL AND DIASPORIC CINEMA

The current popular and scholarly interest in Indian cinematic engage-
ments with Shakespeare appears to focus, almost exclusively, on films made 
within the mainstream, commercial Bombay based Hindi film industry or 
“Bollywood”. In the last decade, Vishal Bharadwaj’s Maqbool and Omkara 
and Haider based on Hamlet have set a new trend of making big budget 
Shakespeare movies with star actors which have generated widespread 
audience interest as well as critical comment. However, this emphasis on 
Bollywood, enabled by its global reach and emerging brand value and mon-
ey power, has also meant that it has become synonymous with all Indian 
cinema, even Indian culture. This has often led to a marginalization of other 
kinds of Shakespeare themed Indian cinema which includes both regional 
cinema in non–Hindi languages as well as diasporic and Anglophone films. 
While the second category of films have enjoyed a degree of global visibili-
ty, the first has received scant attention in international Shakespeare schol-
arship. With a view to focus on these less discussed kinds of Indian films 
with Shakespearean themes the proposed paper will examine how Indian 
regional cinema, particularly Bengali films and Anglophone and Bengali 
diasporic cinema negotiate the cultural legacy of Shakespeare in India. 

One of the earliest Indian regions to have been exposed to British colo-
nial education and Shakespeare, Bengal has had a long history of Shake-
speare translations and adaptations. Calcutta, Bengal’s capital and the erst-
while capital of the imperial government has also had a long tradition of 
multicultural Shakespearean theatre characterized by contributions of vari-
ous communities including the Armenians. The proposed paper will explore 
how this cosmopolitan Shakespearean inheritance shapes the Bengali iden-
tity and becomes one of the central themes of selected Bengali language 
and Anglophone and Bengali diaspora films. Focusing on selected films 
representing the three above genres, the paper will explore the deployment 
of Shakespeare to portray the spirit of Calcutta and of Bengaliness poised 
between the west and the east, tradition and modernity, colonial and post–
colonial legacies, enlightenment values and popular prejudices. The paper 
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will analyse the Bengali language films, Ajoy Kar’s Saptapadi and Aparna 
Sen’s Arshinagar [2014]; Anglophone films set in Calcutta, Aparna Sen’s 36 
Chowringhee Lane and Rituparno Ghosh’s The Last Lear [2006] and the 
Bengali diasporic films set in London, Jon Sen’s two-part television drama, 
Second Generation [2003] and Sangeeta Datta’s Life Goes On [2009] to 
trace the changing fortunes of Calcutta, Bengalis and of Indian Shake-
speare in non–Bollywood Indian cinema. Through this analysis the pro-
posed paper will also critically examine the relationship of national, global 
and regional Indian cinema and the use of Shakespeare in the service of 
forging local identities within larger structures of multicultural exchanges.

 Փա րո մի թա Չաք րա վար թի
 Ջա դավ փու րի հա մալ սա րան 

Հնդ կաս տան

 ԲՈ ԼԻ ՎՈՒ ԴԻՑ ԴՈՒՐՍ՝ ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ԲԵՆ ԳԱ ԼԻ ԵՎ  
ՀՆԴ ԿԱ ԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ ՖԻԼ ՄԵ ՐՈՒՄ

Ներ կայիս հան րային և գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը Շեքս պի րի հնդ-
կա կան կի նե մա տոգ րա ֆի ա թա փանց ման հան դեպ, գրե թե ամ բող ջու-
թյամբ կենտ րո նա ցած է մաս սա յա կան ֆիլ մե րի՝ Բոմ բե յում հիմն ված Հին-
դի կո մեր ցի ոն կի նոար դյու նա բե րու թյան կամ էլ Բո լի վու դի վրա: Վեր ջին 
տաս նա մյա կում Վի շալ Բա րադ վա ջի՝ « Համ լետ» ող բեր գու թյան վրա հիմն-
ված « Մաք բու լը», ինչ պես նաև «Օմ քա րա» և « Հայ դեր» ֆիլ մե րը խթանեցին 
մի նոր տեն դենց՝ մեծ բյու ջե ով և կի նոաստ ղե րով լի շեքս պի րյան ֆիլ մե րի 
նկա րա հա նու մը, որոնք մեծ հա ջո ղու թյուն ու նե ցան, ինչ պես նաև ար ժա-
նա ցան բարձր մի ջազ գային քն նա դա տա կան ար ձա գանք նե րի:

Սա կայն Բո լի վու դի շեքս պի րյան թե մա ներով ֆիլ մե րի ան նա խա դեպ 
հա ջո ղու թյու նը հնա րա վոր եղավ Բո լի վու դի հա մաշ խար հային ճա նաչ-
ման, բրեն դային ար ժե քի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի շնոր հիվ։ Մինչ-
դեռ նաև Բո լի վու դը նույ նաց վում էր ամ բողջ հնդ կա կան ֆիլ մար վես տի 
և հնդ կա կան մշա կույ թի հետ: Այս հան գա ման քը պատ ճառ է եղել շեքս-
պի րյան թե մա նե րով այլ ֆիլ մե րի մե կու սաց մա նը, որոնց թվում նաև ոչ 
հին դի լե զու նե րով ֆիլ մե րը, ինչ պես նաև հնդ կա կան սփյուռ քի և ան-
գլա լե զու ֆիլ մե րը: 

Մինչ Բո լի վու դի ֆիլ մե րը հա սել են որո շա կի հա մաշ խար հային հա-
ջո ղու թյան, մյուսն ֆիլ մե րը սահ մա նա փակ ու շադ րու թյան են ար ժա նա-
ցել հա մաշ խար հային շեքս պի րա գի տու թյան կող մից: 
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Ա ռա ջարկ վող աշ խա տու թյու նը ու սում նա սի րում է շեքս պի րյան թե-
մայով ավե լի քիչ քն նարկ ված հնդ կա կան ֆիլ մե րը, թե ինչ պես հնդ կա-
կան ռե գի ո նալ ֆիլ մե րը, հատ կա պես բեն գա լա կան և բեն գա լե րեն ու 
սփյուռ քի ան գլա լե զու ֆիլ մե րը, հի րա վի նպաս տել են շեքս պի րյան ժա-
ռան գու թյան տարած մա նը Հնդ կաս տա նում:

 Բեն գա լը Հնդ կաս տա նի ամե նաա ռա ջին շր ջան նե րից է, որ կրել է 
Բրի տա նա կան գա ղու թային կր թու թյան և մշա կու թային ազ դե ցու թյու-
նը, ու նե ցել շեքս պի րյան թարգ մա նու թյուն նե րի և ադապ տա ցի ա նե րի 
եր կար պատ մու թյուն: Բեն գա լի մայ րա քա ղաք Կալ կա թան և եր բեմ նի 
ան գլի ա կան գա ղու թա տի րու թյան մայ րա քա ղա քը, նույն պես ու նե ցել է 
շեքս պի րյան բազ մամ շա կու թային թա տե րա կան եր կար ավան դույթ՝ 
տար բեր հա մայնք նե րի աջակ ցու թյամբ, որոն ցից մեկն էր նաև հայ կա-
կան հա մայն քը տասնյո թե րորդ դա րից ի վեր:

Ա ռա ջարկ վող աշ խա տու թյու նը ու սում նա սի րում է, թե ինչ պես այս 
շեքս պի րյան կոս մո պո լիտ ժա ռան գու թյու նը ձևա վո րել է բեն գա լա կան 
ինք նու թյու նը և դար ձել մի շարք բե նագ լե րեն, ան գլե րեն և սփյուռ քի 
բեն գա լա կան ֆիլ մե րի կար ևոր թե մա նե րից մե կը: Կենտ րո նա նա լով 
վե րը նշ ված երեք ֆիլ մե րի ժան րե րի վրա, այս աշ խա տու թյու նը հե տա-
զո տում է Շեքս պի րի տե ղայ նա ցու մը, բա ցա հայ տե լով Կալ կա թայի և 
« բեն գա լա կան» ոգին՝ արև մուտ քի և ար ևել քի, ավան դույ թի և ար դի ա-
կա նու թյան, գա ղու թային և հետ գա ղու թային ժա ռան գու թյան, քա ղա-
քա կիրթ ար ժեք նե րի և հե տամ նաց նա խա պա շա րումն րի միջև:

Աշ խա տու թյու նը վեր լու ծում է Աջոյ Քա րի « Սափ թա փա դի» և Ափար-
նա Սե նի «Ար շի նա գար» (2014) բեն գա լե րեն ֆիլ մե րը, Ափար նա Սե նի 
« Չոու րին գի նր բանցք 36» և Րի թու փար նո Գո շի « Վեր ջին Լի րը» (2006) 
ան գլա լե զու ֆիլ մե րը, որոնց գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են Կալ-
կա թա յում։ Ջոն Սե նի «Երկ րորդ սե րուն դը» երկ մաս հե ռուս տա տե սային 
դրա ման (2003) և Սան գի թա Դաթ թայի « Կյան քը շա րու նակ վում է» 
(2009) բեն գա լա կան սփյուռ քի ֆիլ մե րը, որոնց գոր ծո ղու թյուն նե րը կա-
տար վում են Լոն դո նում՝ հետ ևե լով Կալ կա թայի և հնդ կա կան ոչ բո լի-
վու դյան ֆիլ մե րում հնդ կա կան Շեքս պի րի փո փոխ վող ճա կա տագ րե րին: 

Այս աշ խա տու թյու նը նաև քն նա դա տո րեն ու սում նա սի րում է կա պը 
ազ գային, գլո բալ և շր ջա նային հնդ կա կան ֆիլ մե րի և ինք նա հաս տատ-
ման որո նում նե րի միջև, ինչ պես նաև Շեքս պի րի դե րը հա մաշ խար-
հային և ազ գային մշա կույթ նե րի փո խազ դե ցու թյան մեջ: 
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THE STAGE APPEARANCE OF SHAKESPEARE’S HAMLET

Shakespeare has carved a “powerful figure” from the legend of Amlethus, 
where, for centuries, different individuals with different nature and levels of 
perception, different artistic and moral–psychological objectives have existed 
and continue to exist. Hamlet’s great mystery has been approached from 
psychological, linguistic, philosophical, ethical, judicial, psychiatric and other 
perspectives. Transgressing the boundaries of the tragedy, his image has 
entered the realm of “eternal characters”. Hamlet is neither a type, nor a 
character, but an abstraction. Therefore, it is both an interesting and import-
ant question as to how Hamlet is supposed to look and how his features have 
been expressed for around 400 years. How does he appear in Shakespeare’s 
textual material and how have actors and painters have perceived him? I have 
studied the pictures of famous actors from Shakespeare’s time until today, 
including photos, sketches of costumes, artistic works, archives of European 
and Armenian actors. This research is an original inquiry, as so far I have not 
been able to find a similar examination of Hamlet’s images. 

Hamlet’s stage appearance is examined considering several conditions: 
each artist, painter, writer or actor, always has a visual or reflective starting 
point, and since it is conceived by the author, there is no external object–
form. The artist also has a real starting point—a detected archetype. The 
playwright adds a theatrical model—an acting archetype observed in life 
for these two starting points. Per author’s text, his literary intonation, it is 
possible to see the face and the appearance of the character (his clothes 
or some parts of it). With time, the idea of this character has gained a 
new face, new posture and manner of speaking, new clothes have been 
designed for him, and even his fate has been changed. There have been 
romantic personifications, such as Byronic types, idealist or pessimist Ham-
lets and so on. This is not a role that can be epitomised. The text of Shake-
speare’s Hamlet is comprehensive (universal). The text does not dictate a 
type, but assumes different acting types. He has been represented as a 
poet, philosopher, prince, knight, soldier, high society salon type, univer-
sity student, contemporary man. Types are diverse and different. The aim 
of this paper is to identify and to examine various types of stage represen-
tations throughout time.
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 Նաի րա Շահ վա լա դյան
 Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րան 

Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ ՀԱՄ ԼԵ ՏԻ ԲԵ ՄԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱ ՔԻ ՆԸ

Շեքս պի րը Ամ լե դու սի առաս պե լից կեր տել է «ձ ևային հզոր կարգ», 
որի մեջ դա րեր շա րու նակ ապ րել ու ապ րում են տար բեր մար դիկ՝ ըն կա-
լո ղա կա նու թյան տար բեր բնույ թով ու մա կար դա կով և գե ղար վես տա-
կան ու բա րո յա հո գե բա նա կան տար բեր նպա տակ նե րով: « Համ լե տը» 
դար ձել է մեծ առեղծ ված, որին մո տե ցել են հո գե բա նա կան, լեզ վա բա-
նա կան, փի լի սո փա յա կան, բա րո յա-ի րա վա կան, հո գե բու ժա կան և այլ 
տե սան կյուն նե րից: Նրա կեր պա րան քը, դուրս գա լով ող բեր գու թյան 
սահ ման նե րից, մտել է « հա վեր ժա կան կեր պար նե րի» սահ ման նե րը: 
Համ լե տը ո՛չ տիպ է, ո՛չ էլ բնա վո րու թյուն, վե րա ցար կում (տ րանս ցեն-
զուս) է: Ուս տի հե տաքր քիր և կար ևոր հարց է, թե ինչ պի սին է են թադր-
վում և ինչ պես է դրս ևոր վել Համ լե տի ար տա քին կեր պա րը շուրջ չորս 
հա րյուր տա րի: Ինչ պե՞ս է եր ևում նա Շեքս պի րի խոս քային նյու թի մեջ, 
և ինչ պե՞ս են տե սել նրան դե րա սան ներն ու նկա րիչ նե րը: Ու սում նա-
սիր վել է Շեքս պի րից մինչ մեր օրե րը խա ղաց ված հայտ նի դե րա կա-
տա րում նե րի լու սան կար նե րը, հա գուս տի էս քիզ նե րը, գե ղար վես տա-
կան գոր ծե րը, հայ դե րա սան նե րի ար խիվ ներն ու տպա գիր նյու թե րը: 
Սա առանձ նա հա տուկ հար ցադ րում է, որի հիմ նա վոր բա ցատ րու թյա նը 
չենք հան դի պել թա տե րա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ: 

 Համ լե տի բե մա կան ար տա քի նը քնն վել է՝ նկա տի ու նե նա լով մի քա-
նի պայ ման. յու րա քան չյուր ստեղ ծա գոր ծող, լի նի նկա րիչ, գրող, թե դե-
րա սան, ան պայ ման ու նե նում է պատ կե րային կամ մտա հայե ցո ղա կան 
ելա կետ, որով հետև դա հե ղի նա կի կող մից է մտած ված, չկա որ ևէ ար-
տա քին առար կա յաձև: Ստեղ ծա գոր ծո ղը ու նե նում է նաև ռե ալ ելա կետ՝ 
իրա կա նու թյան մեջ դի տարկ ված նա խա տիպ: Այս եր կու ելա կե տե րին 
դրա մա տուրգն ավե լաց նում է բե մա կան մո դե լը՝ դե րա սա նա կան նա-
խա տի պը: Ել նե լով հե ղի նա կի տեքս տից, նրա գրա կան ին տո նա ցի այից՝ 
կա րե լի է տես նել գոր ծող ան ձի դեմքն ու կեր պա րան քը (հա գուս տը կամ 
դրա որոշ դե տալ ներ): Ժա մա նակ ներն այդ հե րո սի գա ղա փա րին տվել 
են նոր դեմք, նոր կեց վածք ու խո սե լու ձև, նոր հա գուստ են կա րել նրա 
հա մար, նույ նիսկ ճա կա տա գիրն է փոխ վել: Համ լե տի տա րաբ նույթ և 
բազ մաձև ապ րում նե րը մեծ էներ գի ա են պա հան ջում, և հնա րա վոր չէ 
այն ամե նը, ինչ Համ լե տը իր մեջ կրում է, ներ կա յաց նել բե մում: Եղել 
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են ռո ման տի կա կան կեր պա վո րում ներ՝ բայ րո նյան տի պեր, իդե ա լիստ 
կամ հո ռե տես Համ լետ ներ և այլն: Սա տի պա կա նաց վող դեր չէ:

 Շեքս պի րի « Համ լե տի» տեքստն է հա մա պար փակ (ու նի վեր սալ): 
Տեքս տը տիպ չի թե լադ րում, բայց են թադ րում է դե րա սա նա կան տար-
բեր տի պեր: Յու րա քան չյուր դե րա սան ինչ –որ տի պի մեջ է ներ կա-
յա նում: Նրան տվել են պոե տի կեց վածք, փի լի սո փայի, ար քա յազ նի, 
աս պե տա– զին վո րա կան, սա լո նային, հա մալ սա րա նա կա նի, ժա մա նա-
կա կից մար դու... Տի պե րը բազ մա զան են և բազ մաբ նույթ: Այս զե կուց-
ման նպա տակն է փնտ րել ընդ հա նու րը և օբեկ տի վը:
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THE ROLE OF SHAKESPEAREAN TRANSLATIONS  
IN THE REVIVAL OF THE CULTURAL AND ARMENIAN  

NATIONAL IDENTITY (1820–1923)

The present paper examines the historical context of the Armenian 
translations from the beginning of the 1820s to the 1920s, as well as in-
vestigates why the history of the naturalization of Shakespeare has been so 
prolonged and geographically disjointed. 

Almost two hundred years ago Armenian publishers in Calcutta began 
translating Shakespeare for educational and didactic purposes. Gradually, 
Shakespearean plays appeared in classical, Western and Eastern Armenian 
as well as local dialects across the Armenian Diaspora: Tiflis, Smyrna, Con-
stantinople, Moscow, Paris, Vienna, Venice, London, Beirut and other cities. 
In Western Armenian, Shakespeare’s plays were translated by progressive 
writers and publishers (for example, Mesrob Tagliadian or Aram Teteyan) 
to enlighten the nation, whereas in Eastern Armenian (for example, Gevork 
Chmshkian or Senekerim Artsruni), they were adapted mostly for thea-
tre performances and largely contributed to the revival of the Armenian 
national theatre from the 1860s. Consequently, during the second half of 
the nineteenth century, like many countries across Europe, Shakespeare 
became the most venerated and translated writer among Armenians. It is 
a significant and well documented fact, often overlooked by international 
scholarship, that Armenians were the first to introduce Shakespeare across 
the Middle East and Caucasus, where they had established flourishing com-
munities (including the Ottoman Empire, Persia Southern provinces of the 
Russian Empire including Georgia). The present paper examines some 
pioneering Shakespearean translations in various Armenian communities 
spread from East to West that contributed to the revival of the Armenian 
cultural and national identity grounded on the Western archetype.



34

Professor Sona Seferian’s research Shakespeare in Armenian Trans
lations 1850 1950 has been a major inspiration, therefore the present pa
per has considered her many observations and extensive findings. She has 
been a prominent figure of Armenian Shakespeare research of the post
communist era following the footsteps of academician Ruben Zarian, the 
founder of the Shakespeare centre and library in Yerevan in 1964.  During 
the past two decades, professor Seferian has published books and papers 
on Shakespeare, organised several Shakespeare conferences and revived 
the Shakespeare centre at the department of English at Yerevan State Uni
versity.

 Սո նա Սե ֆե րյան 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 

Հա յաս տան
և 

Հաս միկ Սեյ մոր
 Գլոբալ Շեքսպիր

Լոնդոնի համալսարան, Քուին Մերի
Մեծ Բրի տա նի ա

 ՇԵՔՍ ՊԻՐՅԱՆ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ՀԱՅ  
ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԻՆՔ ՆԱ ԳԻ ՏԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ  

ԶԱՐ ԹՈՆ ՔԻ ՄԵՋ (1820–1923)

Այս զե կու ցու մը հա կիրճ մեկ նա բա նում է Շեքս պի րի հա յաց ման եր-
կա րատև և խր թին ճա նա պար հը՝ մինչև նրա լի ա կա տար հա յա ցու մը 
1920 –ա կան նե րին՝ մա սե հյա նա կան թարգ մա նու թյուն նե րով։ Թարգ-
մա նա կան առա ջին փոր ձե րը, որ ար ված էին բնագ րից գրա բար, լույս 
տե սան Կալ կա թայի հայ պար բե րա կան նե րում՝ 1820 թվա կան նե րից 
սկ սյալ՝ հայ երի տա սար դու թյու նը կր թե լու և լու սա վո րե լու մի տու մով։ 
Այ նու հետև Շեքս պի րի դրա մա նե րը թարգ ման վել են գրա բար, արևմ-
տա հայե րեն, ար ևե լա հայե րեն և հն չել են տե ղա կան բար բառ նե րով։ 
1850 –ա կան նե րից սկ սած՝ շեքս պի րյան հայ թարգ մա նու թյուն նե րը 
հրա տա րակ վել են աշ խար հի չորս մա սե րում, ուր հաս տատ վել էր օտար 
զավ թիչ նե րից հա լած ված հա յու թյու նը՝ Զմյուռ նի ա, Պո լիս, Թիֆ լիս, Վի-
են նա, Վե նե տիկ, Փա րիզ, Մոսկ վա, Լոն դոն և այլ գաղ թօ ջախ ներ։
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19–րդ դա րի երկ րորդ կե սին ինչ պես Եվ րո պա յում, այն պես էլ հայ 
իրա կա նու թյան մեջ, Շեքս պի րը ամե նա շատ թարգ ման վող և առա վե-
լա գույնս մե ծար ված հե ղի նակն էր։ Զմյուռ նի ա յում, օրի նակ, Արամ Տե-
տե յա նի բնագ րից կա տար ված ար ձակ թարգ մա նու թյուն նե րը ծա ռա-
յում էին հա յու թյու նը ան գլի ա կան վե րածնն դի բարձր գա ղա փար նե րին 
ծա նո թաց նե լու և հա յու թյան ճա շա կը և աշ խար հա յաց քը զար գաց նե լու 
նպա տա կին։ Մինչ դեռ այլ գա ղութ նե րում՝ Թիֆ լի սում և Բաք վում, Շեքս-
պի րը թարգ ման վում էր հայ կա կան ազ գային թատ րո նի ստեղծ ման 
ու զար գաց ման նպա տա կով։ Սա կայն բո լոր հայ գաղ թօ ջախ նե րում, 
Շեքս պի րի թա տեր գու թյուն նե րի թարգ մա նու թյուն նե րը նպաս տե ցին 
ազ գային մշա կույ թի ան նա խըն թաց վե րել քին, աշ խար հա բար լեզ վի 
զար գաց մա նը, ինչ պես նաև ազ գային ոգու վե րածնն դին։ 19–րդ դա րի 
այդ հոգ ևոր և մշա կու թային վե րելքն էր, որ հայ մտա վո րա կա նու թյա-
նը և գոր ծիչ նե րին հույս և եռանդ էր ներշն չում հա վա տա լու ազ գային 
ինք նա հաս տատ մա նը և ան կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը։ 
Հա յու թյու նը Շեքս պի րյան ան կրկ նե լի և բազ մա շերտ կեր պար նե րի՝ 
Բռու տո սի, Ան տո նի ո սի, Համ լե տի, Օթել լոյի, Լիր Ար քայի մի ջո ցով ար-
տա հայ տում էր իր սե փա կան հույ զե րը, տա ռա պանք ներն ու մա քա ռում-
նե րը՝ հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան բախ տո րոշ խաչ մե րուկ նե րում։ 

Ներ կայիս ու սում նա սի րու թյու նը ներշնչ ված է պրո ֆե սոր Սո նա 
Սե ֆե րյա նի « Շեքս պի րը հայ իրա կա նու թյան մեջ 1850–1950» ծա վա-
լուն աշ խա տու թյու նից։ 1990 –ա կան նե րից ի վեր պրո ֆե սոր Սե ֆե րյա-
նը շա րու նա կում է Շեքս պի րա գի տու թյան կենտ րո նի աշ խա տանք նե րը 
հա մալ սա րա նի ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի 
Շեքս պի րյան կենտ րո նում։ Նաև ղե կա վա րել է Շեքս պի րյան թե մա նե-
րով մի շարք ու սում նա սի րու թյուն ներ, հրա տա րա կել գի տա կան հոդ-
ված ներ և գր քեր, կազ մա կեր պել Շեքս պի րյան գի տա ժո ղով ներ, դա սա-
վան դել և կր թել նոր սերն դի շեքս պի րա գետ ներ։
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SHAKESPEAREAN TRANSLATIONS BY DASHTENTS 

In his translations, Khachik Dashtents (1910-1974) adopted the rules 
of the Armenian verse from his inspiring teacher, translator Hovhannes 
Massehian. Armenian translators, especially Shakespearean translators, 
are challenged by additional difficulties. English words and phrases can 
have several meanings, meanwhile they are 3 to 4 times shorter than Ar-
menian words. This is the reason why every line in Dashtens translations is 
longer than in the original. It is apparent the tendency to make the original 
text more coherent for modern readers. It can be proved that Massehi-
an’s translations are targeted for more erudite and intellectual audiences, 
whereas Dashtents aimed to make Shakespeare’s multifaceted meanings 
attainable for wider audiences. Shakespeare being actor himself, he wrote 
tragedies and comedies primarily for acting. Dashtens considered this de-
cisive factor trying to make each drama suitable for stage presentation. 
Therefore, the translation of every single play took him over one year, con-
tinuously changing and improving the previous version. He attempted to 
give to the text a local, national meaning. In the process, Dashtents consult-
ed numerous dictionaries, religious and other vocabularies, compared with 
Russian and other foreign translations. He was thrilled with the purchase 
of a rare nineteenth century English-Armenian dictionary edited by Lord 
Byron and Harutiun Avgerian in Venice that gave him an unprecedented 
insight to Shakespeare’s vocabulary and language.

Dashtents always thought that he could never accomplish better results 
than his predecessor Massehian, and did not wish to translate the plays 
that Massehian had translated some fifty years ago. Dashtens was often 
criticised for lacking focus and being contradictory in his choices. On one 
hand, he was immersed in Shakespearean translations, on the other hand, 
he was writing patriotic novels about national self–determination and strug-
gle for freedom. However, no critic could deny that his translations con-
tributed vastly to Shakespeare’s naturalisation in the Armenian language. 

Shakespearean translations first appeared in the Armenian press at the 
beginning of the nineteenth century. Armenians were the first to introduce 
the Bard in the Middle East, and since then Shakespeare has always served 
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as a benchmark in the Armenian literature and wider culture. Our nation 
adopted Shakespeare as well as the names Hamlet, Ophelia, Laertes, Oth-
ello, and other Shakespearean heroes as its own.

Shakespearean translations by Dashtens attempted to remain close to 
the national and regional poetry. He spent over thirty–five years working 
on Shakespeare until the end of his life, translating nineteen plays in total. 
The final translation by Dashtentz happened to be A Midsummer Night’s 
Dream, that has been regrettably lost without trace.

 Կա րո Վար դա նյան
 Չա րեն ցի ան վան գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա րա նի տնօ րեն 

Հա յաս տան

ԴԱՇ ՏԵՆ ՑԻ ՇԵՔՍ ՊԻՐՅԱՆ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Շեքս պի րյան թարգ մա նու թյուն նե րում Խա չիկ Դաշ տենցն (1910–
1974) իր ու սուց չից` Հով հան նես Մա սե հյա նից որ դեգ րեց հայ կա կան 
թարգ մա նու թյան ավան դա կան տա ղա չա փու թյունն ըն դար ձա կե լու 
սկզ բուն քը: Հայ թարգ ման չի հա մար ան գլի ա լե զու պոե զի այից թարգ-
մա նու թյուն ներ կա տա րե լը ընդ հան րա պես և Շեքս պիր թարգ մա նե լը 
մաս նա վո րա պես կապ ված են լրա ցու ցիչ բար դու թյուն նե րի հետ: Անգ-
լե րեն բա ռերն աչ քի են ընկ նում ոչ մի այն իմաստ նե րի աներ ևա կայե լի 
բազ մա զա նու թյամբ, այլև սեղ մու թյամբ և կար ճու թյամբ: Դրանք մի ջին 
հաշ վով 3–4 ան գամ ավե լի կարճ են, քան հայե րեն բա ռե րը: Լեզ վա գի-
տա կան ման րակր կիտ հաշ վում նե րը ցույց են տվել, որ, եթե ան գլե րեն 
հա զար բա ռից քա ռա վանկ է ըն դա մե նը 6 –ը, գեր մա նե րե նից` 41 –ը, ռու-
սե րե նից` 121 –ը, ապա հայե րեն հա զար բա ռից քա ռա վանկ են 366 –ը: 
Սա է պատ ճա ռը, որ Դաշ տեն ցը ևս Շեքս պի րի խոս քը դրել է առա վել 
ըն դար ձակ տո ղե րի մեջ: 

 Դաշ տեն ցի թարգ մա նու թյուն նե րում նկատ վում է Շեքս պի րյան ան-
սանձ, հա խուռն ու մի մյան ցից տա րե րայ նո րեն առաջ ընկ նող պատ-
կեր նե րը կա նո նա կար գե լու, դրանք հնա րա վո րինս դյու րին ու մատ չե լի 
ներ կա յաց նե լու մի տում:

Կա րե լի է ասել, որ Մա սե հյա նի թարգ մա նու թյուն նե րը հա սա նե լի 
են ավե լի պատ րաստ ված ու բազ մա կող մա նի գի տե լիք նե րով զին ված 
լսա րա նի հա մար, իսկ Դաշ տեն ցը նպա տակ ու նի շեքս պի րյան բազ-
մա խոր հուրդ առեղծ ված նե րը ըն թեր ցող ամե նա լայն շր ջան նե րի սե փա-
կա նու թյու նը դարձ նե լու: Շեքս պի րը դե րա սան էր և իր պի ես նե րը գրել 
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է ոչ թե ըն թեր ցա նու թյան, այլ բե մի հա մար: Դաշ տեն ցը չի ան տե սել 
այս հան գա ման քը, ձգ տել է տո ղե րը կա ռու ցել այն պես, որ դրանք ար-
տա հայտ վեն սա հուն ու ան կաշ կանդ, որ թարգ մա նու թյու նը լի նի հն-
չեղ ու բե մա կան: Այդ պի սի ար դյուն քի հաս նե լու հա մար նա մեկ պի ե սի 
վրա աշ խա տել է մեկ տա րի, եր բեմն մեկ տա րուց էլ ավե լի: Գոր ծա ծած 
լեզ վար տա հայտ չա մի ջոց նե րի ար տա սա նա կան ներ գոր ծու թյու նը ստու-
գե լու հա մար բազ միցս բարձ րա ձայն կար դա ցել է թարգ մա նու թյուն նե-
րը` բծախնդ րո րեն հետ ևե լով յու րա քան չյուր տո ղին ու բա ռին՝ հա ճախ 
ստիպ ված լի նե լով չգո հաց նող դր վագ ներ ջն ջել ու նո րից թարգ մա նել: 
Ի տար բե րու թյուն Մա սե հյա նի՝ Դաշ տեն ցը ձգ տել է հայ ըն թեր ցո ղի լեզ-
վամ տա ծո ղու թյա նը խորթ որոշ ոճա կան ձևե րի ու դարձ վածք նե րի հա-
մար հա մար ժեք ներ գտ նել մեր լեզ վի ժո ղովր դա խո սակ ցա կան շտե մա-
րա նից, տե ղայ նաց նել դրանք: Հատ կա պես մեծ բար դու թյուն նե րի հետ 
են կապ ված Շեքս պի րի պի ես նե րում մեծ թիվ կազ մող մի այն ան գլե-
րե նին բնո րոշ ոճե րի, խր թին ու ման վա ծա պատ փո խա բե րա կան ար-
տա հայ տու թյուն նե րի թարգ մա նու թյուն նե րը: Այդ պի սիք թարգ մա նե լու 
հա մար թարգ մա նի չը ստիպ ված է եղել օրեր ու շա բաթ ներ շա րու նակ 
թեր թել կրո նա կան ու դի ցա բա նա կան տե ղե կա տու ներ, բա ռա րան ներ, 
դի մել ռուս և օտար թարգ մա նիչ նե րի օգ նու թյա նը: Դաշ տեն ցը հա տուկ 
հպար տու թյամբ է խո սում իր ձեռ քի տակ եղած ան գլո հայ մի բա ռա-
րա նի մա սին, որը կազ մել են Հա րու թյուն Ավ գե րյանն ու Բայ րո նը: Այդ 
բա ռա րա նը պա րու նա կում է Շեքս պի րի ժա մա նա կաշր ջա նի ան գլե րե նի 
ողջ բա ռամ թեր քը` հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն նե րով:

Մինչև 60 –ա կան թվա կան նե րը հայտ նի էին մա սե հյա նա կան յոթ 
թարգ մա նու թյուն ներ: Մա հե սյա նին հա ջոր դած թարգ մա նիչ նե րը միշտ 
շր ջան ցել են նրա թարգ մա նած պի ես նե րը` գի տակ ցե լով, որ ան հնար է 
չափ վել վար պե տի հետ: Սո վո րա բար Դաշ տեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նը գնա հատ վում է որ պես տա րաբ ևեռ, թե մա տիկ առու մով ոչ հա մա-
հա վաք: Այս տպա վո րու թյունն առա ջա նում է նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան 
եր կու հիմ նա կան բևեռ նե րի` շեքս պի րյան թարգ մա նու թյուն նե րի և հայ 
ազա տագ րա կան շար ժում նե րի միջև թվա ցյալ հե ռա վո րու թյու նից: Սա-
կայն Շեքս պի րից կա տա րած թարգ մա նու թյուն նե րը ևս դաշ տեն ցյան 
թե մայի` հայ րե նա պա տու մի ան կապ տե լի մասն են կազ մում:

 Շեքս պի րը հայ իրա կա նու թյուն մուտք գոր ծեց դեռևս ան ցյալ դա-
րի սկզբ նե րից: Հայերն առա ջինն էին ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րից, որ 
հա ղոր դա կից եղան Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի խո րին խոր-
հուրդ նե րին, բռն վե ցին դրանք մեկ նե լու ու տա րա ծե լու ան դի մադ րե լի 
կր քով: Մեր ժո ղո վուր դը ան հու նո րեն սի րեց Շեքս պի րին և տեղ տվեց 
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համ լետ նե րին, օֆե լյա նե րին, լե արտ նե րին, մավ րե րին և շեքս պի րյան 
այլ ող բեր գա կան հե րոս նե րի անուն նե րի: Մեր բե մե րում Շեքս պի րի եր-
կե րի « հայ կա կա նաց ման» մի տումն ան ցավ այն քան ակն հայտ, որ չի 
վրի պել նույ նիսկ օտար հե տա զո տող նե րի ու շադ րու թյու նից:

Ա հա այս ավան դա կան –ազ գային մո տե ցումն էլ հենց Դաշ տեն ցի 
հա մար ելա կետ է եղել նրա թարգ ման չա կան եր կա րա մյա աշ խա-
տանք նե րի ըն թաց քում: Դաշ տեն ցը իր շեքս պի րյան թարգ մա նու թյուն-
նե րի վրա աշ խա տեց շուրջ 35 տա րի, մինչև կյան քի վեր ջը՝ սե փա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին զու գա հեռ թարգ մա նե լով 19 պի ես: Վեր ջին 
թարգ մա նու թյու նը « Մի ջա մա ռային գի շեր վա երազն» էր, որի ձե ռա գի-
րը ցա վոք ան հետ կո րավ և մինչև օրս չի գտն վել:
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 На та лия Гон чар– Ханд жян 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет 

Ар ме ни я

THE EARLY RUSSIAN TRANSLATIONS OF HAMLET  
(IN RUSSIAN) 

О ПЕР ВЫХ РУСС КИХ ПЕ РЕ ВО ДАХ  
ТРА ГЕ ДИИ ШЕКС ПИ РА « ГАМ ЛЕТ»

В пер вые « Гам лет» при шел к русс ко му чи та те лю и на русс кую сце ну 
во вто рой по ло ви не 18– го ве ка – еще не в пе ре во де как та ко вом, а в 
воль ной пе ре дел ке с фран цузс ко го, при над ле жа щей од но му из круп-
ней ших предс та ви те лей русс ко го клас си циз ма, ав то ру, в част нос ти, це-
ло го ря да сти хот вор ных тра ге дий А.В.Су ма ро ко ву.

В на ча ле 19– го ве ка в Рос си и, в об ра зо ван ной и, конк рет но, в ли-
те ра тур ной сре де Шекс пи ра со все воз рас та ю щим ин те ре сом чи та ют в 
ори ги на ле и во фран цузс ких пе ре во дах. Рас тет и ста но вит ся все сер-
ьез нее и зна чи тель нее вни ма ние к Шекс пи ру в ли те ра тур ной пе ри о ди-
ке. Со от ветст вен но, в куль тур ной эли те Рос сии все бо лее ощу ща ет ся 
не об хо ди мость и пот реб ность в оз на ком ле нии с твор чест вом анг лийс-
ко го ге ния ши ро ких сло ев чи та те ля, а это зна чит, что при хо дит вре мя 
соз да ния русс ких пе ре во дов с ори ги на ла, вер ных ему, его со дер жа ни ю, 
ст ро ю, фор ме. Вы бор тех, кто бе рет ся за ре ше ние этой дос та точ но 
труд ной твор чес кой за да чи, па да ет в пер вую оче редь на уже ов ла дев-
шую ума ми в Рос сии тра ге дию « Гам лет».

З на чи тель ным ли те ра тур ным со бы ти ем ста но вит ся из да ние в 1828 
г. в С.– Пе тер бур ге пер во го пе ре во да « Гам ле та», соз дан но го М.П.В рон-
чен ко. Во ен ный ге о де зист, окон чив ший служ бу в чи не ге не рал– ма йо-
ра, ав тор ря да ге ог ра фи чес ких со чи не ний, Врон чен ко при над ле жал к 
су шест во вав шей в Рос сии в 19 –ом ве ке ка те го рии пе ре вод чи ков, сов-
ме щав ших со слу жеб но–п ро фес си о наль ной де я тель ност ью – как лю-
би мо е, от ве ча ю щее их ду хов ным зап ро сам де ло – ув ле чен ную твор-
чес кую ра бо ту в об лас ти ли те ра тур но го пе ре во да. Как пе ре вод чик 
Врон чен ко ру ко водст во вал ся но ва торс ким для его вре ме ни прин ци пом 
мак си маль но го приб ли же ния к ори ги на лу. Его пе ре вод « Гам ле та» (а 
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так же « Мак бе та») вы со ко оце ни ла кри ти ка, в част нос ти В.Бе линс кий, 
в од ной из сво их ста тей о пе ре во дах « Гам ле та» пи сав ший: «… пе ре-
вод « Гам ле та» г.В рон чен ко от ли ча ет ся дос то инст ва ми ве ли ки ми: в нем 
ве ет дух Шекс пи ра и пе ре да ет ся вер но глу бо кий смысл соз да ни я, а 
не бук ва». Спус тя де сять лет в дру гом пе ре во де – Н.А.По ле во го (к руп-
ный, мно гос то рон ний де я тель русс кой ли те ра ту ры 1820–30 –ых гг.) – 
« Гам лет» вы хо дит на русс кую те ат раль ную сце ну, ста но вит ся дос то я ни-
ем ши ро кой пуб ли ки. На это со бы тие Бе линс кий от зы ва ет ся боль шой 
стат ьей, в ко то рой под роб но расс мат ри ва ет и оце ни ва ет пе ре вод По ле-
во го, имен но в свя зи с ним фор му ли ру ет фун да мен таль ные по ло же ни я, 
ко то рые ля гут в ос но ву раз ви той в даль ней шем те о рии ре а лис ти чес-
ко го ху до жест вен но го пе ре во да, в це лом оце ни ва ет этот «п рек рас ный, 
по э ти чес кий пе ре вод», имев ший « пол ный ус пех», ут верж да ю щий в 
Рос сии «с ла ву име ни Шекс пи ра», как « ве ли кую зас лу гу и ли те ра ту ре, и 
сце не, и де лу об щест вен но го об ра зо ва ни я».
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TRANSLATING PUNS IN ROMEO AND JULIET

For centuries pun has been considered an untranslatable stylistic phe-
nomenon and translators have encountered much difficulties. One of the 
strategies they opted for was to include footnotes explaining the pun.

Some theorists suggest that pun is a shortened form of the Italian 
word “puntiglio” meaning “quibble”, others suggest that it derives from 
the French word “pointe’” which can refer to a sharp comment or a joke. 
A pun is the use of a word in such a way as to suggest two or more mean-
ings or different associations, or the use of two or more words of the same 
or nearly the same sound with different meaning to introduce a witty and 
humrous effect. There are three main groups of puns: 

play upon words (homograph, homophone),
play upon phrases and their word components,
play upon grammatical and phonetic structure.
One of Shakespeare’s most “punning” plays is Romeo and Juliet, with 

almost one hundred and seventy–five puns - in this paper only nineteen 
are examined. While puns are virtually untranslatable, yet some translators 
have succeeded to create equivalent puns in their mother tongue equivalent 
to the original. The first translation of Romeo and Juliet in prose was done 
in Smyrna (1866) by Aram Teteyan. In the translation of Romeo and Juliet 
(1896) by Hovhannes Massehian a skillful combination of literary and collo-
quial styles can be noticed in interpreting the puns. This paper will examine 
the variances in the translation of puns of five different versions of Romeo 
and Juliet accomplished between 1866 and 1975 in the Armenian language.
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THE IDEA OF PHYSICAL LOVE IN D.H.  
LAWRENCE’S  LADY CHATTERLEY’S LOVER AND  

W. SHAKESPEARE’S ROMEO AND JULIET 

This paper will focus on the analysis of the novel Lady Chatterley’s Lover 
written by English modernist D.H. Lawrence and one of the most famous 
tragedies, Romeo and Juliet by Shakespeare. To investigate the problem 
more thoroughly, the works of these two authors, who have literary similar-
ities, have become the focus of comparative analysis.

The fundamental works by D.H. Lawrence Psychoanalysis and the Un
conscious and Fantasia of the Unconscious, where the author speaks about 
his perception of human nature (the conscious and the unconscious) and 
touches upon the problem of the interrelation between man and woman, as 
well as the key terms such as “blood consciousness” and “mind–conscious-
ness” are also included in the investigation. In the report, an attempt to 
view Shakespeare’s play from a different angle is made – not as a romantic 
love story, the tragic end of which seems to strengthen the idea of the ab-
solute love between the two heroes, but as a planned challenge, the main 
purpose of which is to praise the natural, physical love and to oppose it to 
the medieval stereotypes.

 Վա հե Ար սե նյան 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 

Հա յաս տան

 ՄԱՐՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԻ ՐՈ ԹԵ ՄԱՆ Դ.Հ. ԼՈ ՐԵՆ ՍԻ « ԼԵ ԴԻ ՉԱ ԹԸՐ
ԼԻ Ի ՍԻ ՐԵ ԿԱ ՆԸ» ԵՎ Վ. ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ « ՌՈ ՄԵ Ո ԵՎ ՋՈՒ ԼԻ ԵՏ» 

ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Սույն զե կուց ման մեջ հե ղի նա կի քն նու թյան նյութ են դար ձել ան-
գլի ա ցի մո դեռ նիստ Դ. Հ. Լո րեն սի « Լե դի Չա թըր լի ի սի րե կա նը» և 
վե րածնն դի ժա մա նակ նե րի ան գլի ա ցի դրա մա տուրգ և բա նաս տեղծ 
Վի լյամ Շեքս պի րի ամե նան շա նա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից մե-
կը՝ « Ռո մե ո և Ջու լի ետ» պի ե սը: Խնդ րի էու թյունն առա վել հա մա պար-
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փակ ու սում նա սի րե լու հա մար հա մե մա տու թյան առար կա են դար ձել 
գրա կան– հո գե բա նա կան առու մով ան չափ մոտ, սա կայն ժա մա նա-
կայ նո րեն իրա րից բա վա կան հե ռու հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը: Զե կույ ցի ընդ հա նուր հա մա տեքս տում իր ար ժա նի տեղն 
են գտել Դ. Հ. Լո րեն սի հիմ նա րար գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րը` 
« Հո գե վեր լու ծու թյու նը և ան գի տակ ցա կա նը» և «Ան գի տակ ցա կա նի 
ֆան տա զի ան», որոն ցում ներ կա յաց ված են հե ղի նա կի պատ կե րա ցում-
նե րը մարդ կային բնու թյան (գի տակ ցա կա նի և ան գի տակ ցա կա նի) և 
սե ռե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ, և կար ևո-
րա գույն եզ րույթ նե րը՝ «ա րյան գի տակ ցու թյուն» (blood–consciousness) 
և «մտ քի գի տակ ցու թյուն» (mind–consciousness): Վ. Շեքս պի րի պի ե սը 
քնն վում է գի տա կան նոր հար թու թյան վրա՝ ոչ որ պես սի րային– ռո-
ման տի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն, որի ող բեր գա կան ավարտն ասես 
ամ րապն դում է եր կու հե րոս նե րի միջև բա ցար ձակ սի րո գա ղա փա րը, 
այլ որ պես պլա տո նա կան սի րո հնա ցած գա ղա փա րի դեմ ծրագր ված 
մար տահ րա վեր, որի հիմ նա կան խն դի րը բնա կան– մարմ նա կան սի րո 
գո վեր գումն ու դրա հա կադ րումն է միջ նա դա րյան կարծ րա տի պե րին:
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SHAKESPEARE ON THE COMING OF THE RENAISSANCE

I investigate Richard II and the three Henry plays, concentrating on 
anachronisms that confuse Shakespeare’s time with a century earlier. 
Falstaff, for example, mimics Puritan discourse. He was Sir John Oldcas-
tle, proto–Protestant heretic and martyr. Oldcastle allowed Shakespeare to 
project, in parody, the religious tensions of his time into the early fifteenth 
century. He serves to compress history. 

In Richard II’s divine and cosmic kingship “murders, treasons and de-
tested sins…stand bare and naked, trembling at themselves,” without Rich-
ard’s effort (3.2, 3.3.178–79). This concept ends in tyranny and loses him 
the crown. As Harry Berger saw, Richard, personally fused with kingship, 
can only yield by ritually reversing his coronation. His world is confined to 
the high nobility; only some gardeners suggest a Socratic techne of rule 
that completes nature. 

Usurping Henry IV tries to bring it. By assiduous attention, contrived 
generosity, trickery and ruthlessness, he emulates Machiavelli’s prince suc-
cessful by virtù, not by fortune. Like a modern man, his job could go to a 
better applicant, to Hotspur. Replacing divine right with effort, he is over-
worked, “wan with care,” and sleepless, like many contemporary executives. 

The price of illegitimate rule in “the body of our Kingdom” is “how 
foul it is, what rank diseases grow” (Part 2, 3.1.38–39). The social bottom 
is newly exposed. An inn once run by Robin Oster –Richard II – is now 
“turned upside down,” infested by intestinal worms and fleas. England like-
wise is infested with robbers, from the aristocratic rebels to Falstaff and 
his gang. Thus, late Renaissance liberation from fortune and heaven fails 
to fulfill its promise. 

Prince Hal, cleverer, will “imitate the sun,” first hiding behind, then 
“breaking through the foul...mists.” No critic has detected his model, Ma-
chiavelli’s Severus who subdues fortune by changing his nature, from fox to 
lion (Principe 19). Henry V will use the emerging gentry and lower classes. 
He promises:

For he today that sheds his blood with me 
Shall be my brother, be he ne’er so vile  
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This day shall gentle his condition.
Henry V cures the infection by creating a “meritocracy” of “high achiev-

ers,” regardless of social station or ethnicity. His Fluellen asserts Welsh 
equality by making Pistol eat a leek. Prince Hal, unlike Mowbray, Mortimer 
and Hotspur, had learned how to “drink with any tinker in his own lan-
guage” (Part 1, 2.4.15–16), and as Henry V wants a woman to teach him 
the language of courtship (5.2.95–103). Violating French custom, Henry V 
kisses Katherine because “you and I cannot be confined within the weak list 
of a country’s fashion. We are the makers of manners, Kate….” 

Universality gradually triumphs of over national and religious custom. 
The universal is impersonal: the Lord Chief Justice could jail Prince Hal be-
cause he “[re]presented,” in Hobbes’ manner, the King “in a second body.” 
Power and the thirst for eternal glory conquer time and place. These plays 
are not a product of the Renaissance, but Shakespeare’s thinking–through 
of how modernity was arriving. 

Չարլզ Ֆեր բենքս 
Ի լի այի ան վան հա մալ սա րան

Վ րաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ՝ ԳԱ ԼԻՔ ՎԵ ՐԱԾՆՆ ԴԻ ՄԱ ՍԻՆ

Ես մեկ նա բա նում եմ « Ռի չարդ Երկ րորդ» և « Հեն րի Չոր րորդ» դրա-
մա նե րը՝ կենտ րո նա նա լով անախ րո նիզմ նե րի վրա, որոնք կա րող են 
շփո թու թյուն առա ջաց նել հե ղի նա կի ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նի և հա-
րյուր տա րի առաջ տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի միջև: Օրի նակ՝ Ֆալս տա ֆի 
կեր պա րը հի շեց նում է հե րե տի կոս և նա հա տակ Սեռ Ջոն Օլդ քաս լին: 
Օլդ քաս լը նա խա տիպ էր, Շեքս պի րի հա մար սրա խո սու թյուն նե րի մի ջո-
ցով ներ կա յաց նե լու իր ժա մա նա կի կրո նա կան հա լա ծանք նե րը, քա ղա-
քա կան լար վա ծու թյու նը, ծա ռայե լով պատ մու թյու նը ընդ հան րաց նե լու և 
բնու թագ րե լու իր փոր ձին: 

 Ռի չարդ II –ի «աստ վա ծային և տի ե զե րա կան» կա ռա վա րու թյան 
օրոք «ս պա նու թյուն նե րը, դա վա ճա նու թյուն ներն ու նող կա լի մեղ քե-
րը… սարս ռե լով հառ նում են մերկ ու ան զեն» առանց Ռի չար դի ջան քե-
րի (3.2, 3.3, 178-179): Այս գա ղա փա րը հան գեց նում է բռ նա կա լու թյան 
հաս տատ մամբ և իր թա գի կոր սուս տով: Ըստ Հա րի Բեր գե րի, Ռի չար-
դը, մի այն ան ձնա պես մի ջամ տե լով պե տու թյան կա ռա վար մա նը, տա-
պա լե լով թա գադ րու թյու նը գնա րա վոր է դեպ քե րի ըն թաց քը փո խել: 
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Նրա աշ խար հը սահ մա նա փակ ված է բարձ րաս տի ճան ազն վա կա նու-
թյամբ, մի այն մի քա նի հա մա խոհ ներ են ըն դու նում իր կա ռա վար ման 
սոկ րա տե սյան դրույ թը, որ հա րա զատ է բնու թյան հա մա չա փու թյա նը:

Ու զուր պա տոր Հեն րի 4–ր դը փոր ձում է հենց դա իրա գոր ծել: Գե-
րակ տիվ ու շադ րու թյամբ, կեղծ մե ծա հո գու թյամբ, խա բե ու թյամբ և ան-
գթու թյամբ նա կրկ նօ րի նա կում է Մա քի ա վել լի ի ար քա յազ նին, ոչ թե 
ժա ռան գա բար, այլ բռ նու թյամբ հաս նե լով իշ խա նու թյա նը: Պատ մու-
թյան մեջ հայտ նի է, որ գա հը կա րող էր փո խանց վել ավե լի լավ թեք նա-
ծո ւի՝ Հոթս փա րին։

« Թա գա վո րու թյան մեջ» ապօ րի նի կա ռա վար ման գի նը լի նում է 
«ինչ քան հի վանդ է այն, այն քան արագ են հի վան դու թյուն ներն աճում» 
(2, 3.1.38–39): Սո ցի ա լա կան ցածր խա վը նո րո վի բա ցա հայտ վում է: 
Պան դո կը, որ ժա մա նա կին վա րում էր Ռո բին Օսթ լե րը – Ռի չարդ II– ը, 
« հի մա տակ նուվ րա է ար ված», լց ված որ դե րով և լվե րով: Անգ լի ան 
նմա նա պես լց ված է գո ղե րով՝ արիս տոկ րատ ապս տամբ նե րից մինչև 
Ֆալս տա ֆը և նրա բան դան: Այս պի սով՝ ուշ վե րած նուն դի ան կա խա ցու-
մը ճա կա տագ րից և Աստ ծուց չի ար դա րաց նում իր խոս տու մը:

 Ար քա յազն Հա լը՝ ավե լի ճար պիկ, օրի նակ է առ նում է ար ևից՝ սկզ բում 
թաքն վե լով ամ պե րի հետ ևում, ապա հայտն վում է « ճեղ քե լով խո նավ … 
մա ռա խուղ նե րը»: Ոչ մի քն նա դատ չի ան դրա դար ձել նրա նա խա տի պին՝ 
Մա քի ա վել լի ի Սե վե րու սին, ով փո խում է ճա կա տագ րի ըն թաց քը՝ աղ վե-
սից առյու ծի վե րա մարմ նա վոր մամբ (Ար քա յազն, Սկզ բունք 19): 

 Հեն րի Հին գե րոր դը կօգ տա գոր ծի նոր ձևա վոր վող ազն վա կա նու-
թյու նը և հա սա րա կու թյան ցածր խա վե րին: Նա խոս տա նում է. 

« Քան զի նա, ով այ սօր կթա փի իր արյունն ինձ հետ, 
Կ դառ նա իմ եղ բայ րը, որ քան էլ հա սա րակ լի նի իր ծնուն դով, 
Այդ օրը կշ նոր հի նրան ազն վա կա նի կո չում»:
 Հեն րի V –ը բու ժում է վա րա կը՝ ստեղ ծե լով իշ խա նա վոր նե րի նոր 

խավ ան կախ սո ցի ա լա կան կամ ազ գային պատ կա նե լու թյու նից: Նրա 
Ֆլո ւե լե նը հաս տա տում է Ուել սի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը՝ Փիս-
թո լին ստի պե լով պրաս ու տել: Ար քա յազն Հա լը, ի տար բե րու թյուն 
Մոբ րեյի, Մոր թի մե րի և Հոթս փա րի, սո վե րել էր « բա ժակ բար ձաց նել 
յու րա քան չյուր փի նա չու հետ իր լեզ վով» (1, 2.4, 15–16), և Հեն րի V –ը 
ցան կա նում է, որ կինն իրեն սո վո րեց նի սի րա հե տե լու լե զուն (5.2, 
95–103): Խախ տե լով ֆրան սի ա կան պա լա տա կան ավան դույ թը՝ Հեն րի 
V –ը համ բու րում է Քեթ րի նին, որով հետև «ինձ և քեզ չի կա րե լի սահ-
մա նա փակ վել այս երկ րի քմա հաճ սո վո րույթ նե րի խղ ճուկ օրենք նե րին: 
Մենք ենք օրենք ստեղ ծո ղը, Քե՛յթ…»:



48

Ու նի վեր սա լիզ մը աս տի ճա նա բար հաղ թում է ազ գային և կրո նա կան 
բար քե րին: Հա մա մարդ կային օրեն քը ան կողմ նա կալ է. գլ խա վոր դա-
տա վո րը կա րող էր ձեռ բա կա լել ար քա յազն Հա լին, քան զի նա մարմ-
նա վո րում է, ըստ Հոբ սի, թա գա վո րի «երկ րոր դա կան մար մի նը»: Ու ժը 
և հա վեր ժա կան փառ քի ծա րա վը հաղ թում են ժա մա նակն ու եր կի րը: 
Այս դրա մա նե րը Վե րածնն դի ծն նունդ ներ չեն, այլ Շեքս պի րի նա խազ-
գա ցում նե րը, գա լիք նոր ժա մա նակ նե րի վե րա բե րյալ:



49

Dr. Anna Khachatryan
Yerevan State University 

Armenia

TEACHING SHAKESPEARE AS A MEANS OF SHAPING  
AN INDIVIDUAL’S WORLDVIEW

One of the reasons why Shakespeare’s plays have proved so popular 
for so long is their infinite capacity for adaptation. As society changes, so 
do the meanings found in the plays. For 400 years, the plays have been 
interpreted in an astonishing variety of ways. Just as the same play can be 
performed very differently, so it can be taught and experienced in very 
different forms. 

Teachers and students always eagerly respond to the multiple possi-
bilities of Shakespeare’s scripts. Each play works on many levels. It has a 
plot and structure, a deeper, exact and metaphoric meanings, naturalistic 
and symbolic potentialities. Shakespeare’s characters, stories and themes, 
expressed through his unique language and style, have been a basis of 
interpretations of the meaning and the significance for every generation. 
Their relevance lies in the virtually endless opportunities they offer for re-
interpretation and local application of familiar human relationships.

In Shakespeare, the private and the public, the individual character and 
the social world are organically interconnected. So students who explore 
his great works gain a deeper understanding of the interrelation of indi-
vidual and society. This experience contributes to shaping their worldview.

Ան նա Խա չատ րյան 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 

Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԱՆ ՀԱ ՏԻ  
ԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԱՑ ՔԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

 Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հա րատ ևու թյան պատ ճառ-
նե րից մե կը դրանց` հար մա րեց ման ան սահ ման հնա րա վո րու թյուն-
ներն են: Հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը զու գըն թաց` փո փոխ վում են 
նաև նրա պի ես նե րի իմաս տային նր բե րանգ նե րը: 400 տա րի շա րու-
նակ Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մեկն վել են զար մա նա լի ո րեն 
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տար բեր տե սան կյուն նե րից: Միև նույն պի ե սը կա րող է ներ կա յաց վել 
շատ տար բեր եղա նակ նե րով, ճիշտ այն պես, ինչ պես և դա սա վանդ վել 
և ըն կալ վել ամե նա տար բեր ձևե րով:

Ու սու ցիչ ներն ու ու սա նող նե րը միշտ պատ րաստ են ար ձա գան քե-
լու Շեքս պի րի կերտ վածք նե րի բազ մա զան հնա րա վո րու թյուն նե րին: 
Յու րա քան չյուր պի ես գոր ծում է բազ մա թիվ մա կար դակ նե րում, ու նի 
մա կե րե սային և խոր քային կա ռուց վածք, օժտ ված է բա ռա ցի և փո-
խա բե րա կան իմաստ նե րով, բնա գի տա կան և խորհ դան շա կան կա-
րո ղու թյուն նե րով: Յու րա քան չյուր սերն դի հա մար Շեքս պի րի յու րա-
հա տուկ լեզ վի և ոճի մի ջո ցով ար տա հայ տում գտած կեր պար նե րը, 
պատ մու թյուն ներն ու սյու ժե նե րը հան դի սա ցել են իմաս տի և նշա նա-
կու թյան մեծ աղ բյուր: Այս ամե նի գաղտ նիքն ըն կած է բո լո րին ծա նոթ 
մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա մեկ նու թյան և կի րառ ման 
այն ան սահ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մեջ, որ ըն ձե ռում են Շեքս պի րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

 Շեքս պի րի մոտ ներ դաշ նա կո րեն փոխ կա պակց ված են մաս նա վորն 
ու հան րայի նը, ան հա տա կան կեր պարն ու հա սա րա կա կան աշ խար հը: 
Ուս տի նրա մեծ ժա ռան գու թյու նը հե տա զո տող ներն առա վել խո րու-
թյամբ են ըմբռ նում ան հա տի և հա սա րա կու թյան փո խա դարձ կա պը, 
ին չը նպաս տում է նրանց աշ խար հա յաց քի ձևա վոր մա նը:
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INTERPRETATION OF LEGAL AND ETHICAL NORMS  
IN SHAKESPEARE’S PLAYS

Renaissance in England was marked by deviations from European re-
naissance, as it focused mostly not on the idea of humanism and human 
magnitude but on the idea of human character and human nature, which is 
not decisively great as a “human being” but rather imperfect, subjected to 
passions and vices and still appreciated and estimated in this imperfection.

Accordingly, human vices and sins are presented by Shakespeare as 
emotional peaks, where a person could be guilty but never judged. This 
later emanated into Shakespearean code of ‘new ethics’ which led to the 
acceptance of human being, while the Renaissance culture in France and in 
Italy mainly preferred to worship.

Thus, jealousy, vanity, greediness and other unfavorable human qual-
ities are first and foremost presented as human therefore disputable and 
ambiguous. This internal ambiguity is best explained by a distinct border-
line between so called “Pagan” and “Christian” heroes, in a huge scope 
of Shakespearean main characters this classification helps to distinguish 
between “old” and “new” ethical concepts.

By the way, Shakespeare successfully reconciles these two polar extrem-
ities, representing, for example, Othello as a pagan warrior and suffering 
human being. Ethical and moral discrepancies are blurred due to powerful 
human emotions which underscore the unity of human nature despite the 
mental and ethical bias. Shylock’s famous soliloquy is dedicated to this very 
concept of unity. It resonates with Hamlet’s monologue where this unity is 
presented as human mortality. Shakespeare’s heroes convey the individual 
and social functions altogether. Sometimes these functions mismatch and it 
is reflected in plays of different genres–tragedies and comedies.

Being powerful, according to Pagan ethical code, is important but in the 
Christian ethical code, it is far more vital is being human and merciful. Hu-
man nature comprises weaknesses and sins – the characteristic of the most 
Shakespeare’s positive characters such as Othello, King Lear and others. 
Another aspect is lawfulness and loyalty, the first attempt of “institutional-
izing’’ and “classifying” human behavior which is reflected in The Merchant 
of Venice and Macbeth that will be equally discussed in this paper.



52

Pr. Kang Kim
Honam University 

South Korea

GRAPHIC SHAKESPEARE IN KOREA:   
AN EDUCATIONAL TOOLBOX

The presence or introduction of Shakespeare into the condensed imag-
inary world of cartoons and comic books is a relatively recent phenomenon 
in Korea when compared to a long history of reception of Shakespeare 
on stage. The first appearance of Korean comics began with the publica-
tion of so–called “high–teen” magazines such as Hakwon, targeting the 
younger generation mostly including middle and high school students in 
the early 1950s after the devastating Korean War. They were printed in a 
weekly or monthly serialized form, a popular format at the time. However, 
Shakespeare has been rarely appeared in the panels of comic magazines or 
books, although the advent of modernized comics hit in the nation. 

Comics were commonly regarded to be a product of lowbrow subcul-
ture and most Koreans took Shakespeare only as an iconic equivalent of 
the dramatic creation. In the 1960s and 70s Korean comics became heavily 
influenced by an influx of the Japanese comics, or manga and TV animation 
series including Iron Arm Atom and Candy. Japanese “girls’ comics” has 
consequently transplanted its content and drawing style into a “romantic 
comics” of Korea. 

Today many of the Korean comic books of Shakespearean adaptation 
are still subject to the influence. This presentation will introduce a brief 
history of reception of Shakespeare/comic adaptation of Shakespeare in 
Korea and examine the socio–cultural context in which these adaptations 
are commercially appropriated and educationally circulated among young 
students in the nation. Comparison between the three versions of Shake-
speare manga from England, Japan, and Korea will be part of my critical 
discussion.
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 Քանգ Քիմ
 Հո նա մի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 

Հա րա վային Կո րե ա 

Գ ՐԱ ՖԻ ԿԱ ԿԱՆ ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ԿՈ ՐԵ ԱՅՈՒՄ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ 
ԳՈՐ ԾԻՔ

 Շեքս պի րի ներ կա յու թյու նը կամ նե րա ծու թյու նը պատ կե րա- պա-
տում նե րի կամ կո միքս նե րի խտաց ված եր ևա կա յա կան աշ խար հում 
բո լո րո վին նոր եր ևույթ է Կո րե ա յում՝ հա մե մա տած Շեքս պի րի բե մա-
կան ըն դու նե լու թյան եր կա րատև պատ մու թյան հետ: Կո րե ա կան կո-
միքս ներն առա ջին ան գամ հայտն վե ցին 1950 –ա կան նե րի սկզբ նե րին 
Կո րե ա կան պա տե րազ մից հե տո հրա պա րակ վող այս պես կոչ ված 
« բարձր տա րի քի դե ռա հաս նե րի» ամ սագ րե րում, որոն ցից է, օրի նակ, 
« Հակ վոն» –ը (Hakwon), որոնք ուղղ ված էին երի տա սարդ սերն դին, հիմ-
նա կա նում՝ մի ջին և ավագ դպ րո ցի աշա կերտ նե րին: Դրանք տպագր-
վում էին շա բա թա կան կամ ամ սա կան կտր ված քով՝ շար քե րի ձևով, 
որն այդ ժա մա նակ տա րած ված ձևա չափ էր: 

Այ դու հան դերձ, Շեքս պի րը հազ վա դեպ է հայտն վել կո միքս նե րի 
ամ սագ րե րում կամ գր քե րում, և ար դի ա կա նաց ված կո միքս նե րի մի ջո-
ցով նրա մուտ քը ըն թեր ցո ղի կող մից շատ դրա կան է եղել: Կո միքս-
նե րը հա մար վում էին ցած րա կարգ մշա կույ թի ար տադ րանք, քա նի որ 
կո րե ա ցի ներն ընդ հա նուր առ մամբ Շեքս պի րին ըն դու նել էին որ պես 
թա տե րա կան ար վես տի հզոր խորհր դա նիշ: 1960 –ա կան և 70 –ա կան 
թվա կան նե րին կո րե ա կան կո միքս նե րը մե ծա պես ազդ վե ցին ճա պո-
նա կան կո միքս նե րի կամ ման գայի և հե ռուս տա տե սային անի մա ցի-
ոն շար քե րի ներ հոս քից («Եր կա թա բա զուկ Ատո մը» (Iron Arm Atom), 
« Կոն ֆետ» –ը (Candy) և այլն): Ճա պո նա կան «աղ ջիկ նե րի կո միքս նե րի» 
բո վան դա կու թյունն ու պատ կե րային ոճը Կո րե ա յում թարգ ման վե ցին 
որ պես « ռո ման տիկ կո միքս ներ»: Այ սօր վե րամ շակ ված շեքս պի րյան 
կո միքս–գր քե րը դեռևս են թա կա են այդ ազ դե ցու թյա նը: 

Այս զե կույ ցը կներ կա յաց նի Կո րե ա յում կո միքս նե րի մի ջո ցով վե-
րամ շակ ված շեքս պի րյան գոր ծե րի ըն կալ ման հա կիրճ պատ մու թյու-
նը և կքն նի այն հա սա րա կա–մ շա կու թային հա մա տեքս տը, որում այս 
վե րամ շա կում նե րը կո մեր ցի ոն ձևով յու րաց վում են և կր թա կան նպա-
տակ նե րով շր ջա նառ վում աշա կերտ նե րի շր ջա նում: Նաև քն նա դա տո-
րեն կհա մե մա տի և կվեր լու ծի շեքս պի րյան երեք ման գա նե րը՝ Անգ լի-
այից, Ճա պո նի այից և Կո րե այից:
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“SHAKESPEARE AND THE POLITICS OF MODERN GREECE”

“Something is rotten in the Eurozone kingdom” was the title of an ar-
ticle by Yanis Varoufakis, former Minister of Finance of Greece, in The Fi
nancial Times on 29–7–2015, in the middle of the Greek financial crisis. A 
little earlier (10–2–2015) writer and journalist Takis Theodoropoulos, in an 
article in the Greek newspaper Kathimerini, regarded the Prime Minister 
of Greece Alexis Tsipras as “A Hamlet of the Left” (which was also the title 
of the article), referring to the “internal pressure” he had to suffer due to 
the crisis. Apart from Hamlet, the Shakespearean play that was apparently 
considered as the most relevant to the Greek financial crisis was The Mer
chant of Venice, for obvious reasons; politician Panos Skouroliakos (of the 
ruling party) as well as Vassilis Droukopoulos, Professor of Political Econo-
my at the University of Athens, in their respective articles in the newspaper 
Avgi (the former on 7–2–2015 and the latter as early as 2–9–2012), but 
also the anonymous blogger of Tromaktiko (on 20–3–2013), drew simi-
larities between Shylock and Greece’s creditors. The same parallels were 
drawn in foreign articles, too, but also in a short debate on Shaksper, 
proving that the Greek crisis is apparently a topic of particular interest not 
only abroad, but also among Shakespearean scholars. On the other hand, 
comedy shows, both on television and online, present a comical version of 
Greece’s financial disaster, mostly seen from the point of view of the citi-
zens who suffer the crisis. 

This paper will provide a short introduction on Shakespeare’s relevance 
to modern Greek historical contexts, and will subsequently explore a va-
riety of references to Shakespeare’s plays (plots, characters, quotes etc.) 
in recent Greek political speech, articles (both in print and online) about 
late 20th and 21st century politics in Greece (including parties, politicians et 
al.), as well as television programmes and online shows with political views 
of the last decades, focusing on the current financial crisis in the country. 
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Քսե նի ա Ջոր ջո պու լու
Ա թեն քի ազ գային և կա պա ոդիստ րյան հա մալ սա րան

Հու նաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻՐՆ ՈՒ ԱՐ ԴԻ ՀՈՒ ՆԱՍ ՏԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

«Եվ րո գո տու ար քա յու թյան մեջ մի բան է փտել»` այս պի սին էր Հու-
նաս տա նի նախ կին ֆի նանս նե րի նա խա րար Յա նիս Վա րու ֆա կի սի 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը, որը տպագր վել էր « Ֆայ նեն շըլ Թայմ զում» (The 
Financial Times) 2015 թվա կա նի հու լի սի 29 –ին՝ Հու նաս տա նի ֆի նան-
սա կան ճգ նա ժա մի շր ջա նում: Փոքր –ինչ ավե լի շուտ (2015 թ. փետր-
վա րի 10 –ին) գրող, լրագ րող Թա կիս Թե ո դո րո պու լո սը հու նա կան 
« Քա թի մե րի նի» թեր թի մի հոդ վա ծում Ալեք սիս Ծիպ րա սին ան վա նել էր 
« ձա խա կող մյան Համ լետ» (ո րը նաև հոդ վա ծի վեր նա գիրն էր), նկա տի 
ու նե նա լով այն « ներ քին լար վա ծու թյա նը», որով վեր ջինս տա ռա պում 
էր  ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով:

 Մեկ այլ շեքս պի րյան պի ես, որն ակն հայ տո րեն հա մար վում էր 
երկ րի ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մին ամե նաբ նո րո շը, « Վե նե տի կի վա-
ճա- ռա կան»-ն էր: Բա ցա հայտ պատ ճառ նե րով, իշ խող կու սակ ցու թյան 
քա ղա քա կան գոր ծիչ Պա նոս Սկու րո լի ա կոսն ու Աթեն քի հա մալ- սա-
րա նի քա ղա քա կան տն տե սա գի տու թյան պրո ֆե սոր Վա սի լիս Դրու-
կո պու լո սը «Ավ գի» լրագ րում տպագր ված իրենց հա մա- պա տաս խան 
հոդ ված նե րում (ա ռա ջի նը` 2015 թ. փետր վա րի 7 –ին, երկ րոր դը ավե լի 
վաղ` 2012 թ. սեպ տեմ բե րի 2 –ին), ինչ պես նաև Տրո մակ տի կոյի անա-
նուն բլո գե րը (2013 թ. մար տի 20 –ին), ով քեր Հու նաս տա նի վար կա տու-
նե րին նմա նեց րին Շայ լո կին: Նույն զու գա- հեռ նե րը նաև ան ցկաց վե-
ցին ար տա սահ մա նյան հոդ ված նե րում, ինչ պես նաև փոք րա մասշ տաբ 
շեքս պի րյան բա նա վե ճե րում` հաս տա տե լով, որ հու նա կան ճգ նա ժա մը 
հե տաքրք րա կան թե մա է ոչ մի այն ար տա սահ մա նում, այլ նաև շեքս-
պի րա գետ նե րի շր ջա նակ նե րում: Մյուս կող մից՝ հե ռուս տա տե սային և 
առ ցանց սրա միտ շոու նե րը ներ կա յաց նում են Հու նաս տա նի ֆի նան սա-
կան աղե տի հու մո րային տար բե րա կը` հիմ նա կա նում ներ կա յաց նե լով 
այն քա ղա քա ցի նե րի՝ ճգ նա ժա մի տու ժած նե րի դի տան կյու նից:

Այս զե կու ցու մը հա կիրճ ձևով կներ կա յաց նի ար դի հու նա կան պատ-
մա կան հա մա տեքս տում Շեքս պի րի ակ տո ւա լու թյու նը, այ նու հետև կու-
սում նա սի րի մի շարք հղում ներ՝ ար ված Շեքս պի րի պի ես նե րից (սյու ժե-
ներ, կեր պար ներ, մեջ բե րում ներ) քաղ ված վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նի 
քա ղա քա կան ելույթ նե րից, 20–րդ դա րի վեր ջի և 21–րդ դա րի Հու նաս-
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տա նի քա ղա քա կա նու թյան (կու սակ ցու թյուն նե րի, քա ղա քա կան գոր-
ծիչ նե րի) մա սին թե՛ տպա գիր և թե՛ առ ցանց հոդ ված նե րում, ինչ պես 
նաև հե ռուս տա հա ղոր դում նե րում և առ ցանց շոու նե րում։ Այս մեջ բե-
րում նե րի մի ջո ցով ներ կա դա սա խո սու թյու նը ան դրա դառ նում է վեր ջին 
տաս նա մյակ նե րի հու նա կան ինչ պես և եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու-
թյա նը Հու նաս տա նի հան դեպ, որ կենտ րո նա ցած է երկ րի ներ կա ֆի-
նան սա կան ճգ նա ժա մի վրա:



57

Dr. Zorica Bečanović Nikolić
University of Belgrade 

Serbia

SHAKESPEARE IN SERBIA:   
TRANS–CULTURAL APPROPRIATIONS

This paper examines an episode in the reception of Shakespeare in 
the 19th century Serbian culture: a famous celebration of Shakespeare’s 
Tercentenary in 1864 in Novi Sad, and a remarkable narrative poem On 
Shakespeare’s Tercentenary written by Laza Kostić, the most original au-
thor of the Serbian Romanticism. The poem was written in Serbian, fol-
lowed by an attempt of a version in English, which was this polyglot’s fourth 
foreign language. An experiment of writing a poem in two languages is 
worthy of attention, especially in the light of the fact that the autograph 
of the English version is a very recent discovery (2015) and hasn’t been 
written about yet. The paper will show the trans–cultural function of the 
poetic devices Laza Kostić used in both versions of the poem (iambic pen-
tameter, alliterations – neither of which was characteristic of Serbian po-
etic diction – and Shakespeare’s characters/plots as mythical figures and 
poetic symbols “in states unborn, and accents yet unknown”). The other 
trans–cultural focus of this paper will be on the role that German litera-
ture in general, German appropriations, interpretations and translations of 
Shakespeare (Goethe, Schiller, A. W. Schlegel, G. G. Gervinus) played in 
the reception of Shakespeare in Serbia. Laza Kostić configured the poetic 
address he made to Shakespeare in his poem as a dialogic triangle: Shake-
speare in relation to Serbian culture via an implied critical consideration of 
German culture and German Shakespeare. In showing the trans–cultural, 
national and supranational character of the appropriation of Shakespeare 
in the 19th century Serbia, the conclusion will rely on several points G. C. 
Spivak has recently made in her study An Aesthetic Education in the Era of 
Globalization (2013). 

Special aspect of this research will concern a topic recently discovered, 
thanks to Jasmine Seymour of the Armenian Shakespeare Association. That 
is a considerable parallel between the poem Shakespeare (1916) written 
by Zabelle C. Boyajian and the poem On Shakespeare’s Tercentenary by 
Laza Kostić, which includes comparative similarities in contents, attitude 
towards Shakespeare, imagery and metaphorical expressions, as well as the 
assumed intercultural context. 
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 Զո րի ցա Բե կա նո վիչ Նի կո լիչ
Բելգ րա դի հա մալ սա րան

Սեր բի ա

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ՍԵՐ ԲԻ ԱՅՈՒՄ՝ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՅՈՒ ՐԱ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

Այս զե կույ ցը մեկ նա բա նում է 19–րդ դա րի Սեր բի ա յում  1864 թվա կա-
նին Նո վի Սա դում տե ղի ու նե ցած հայտ նի տո նա կա տա րու թյու նը՝ նվիր-
ված Շեքս պի րի երեք հա րյու րա մյա կին, և նշա նա վոր բա նաս տեղ ծու թյու-
նը « Շեքս պի րի երեք հա րյու րա մյա կին»՝ գր ված սեր բա կան ռո ման տիզ մի 
ամե նաինք նա տիպ հե ղի նակ նե րից մե կի` Լա զա Կոս տի չի կող մից: Պոե-
մը գր վել է սեր բե րե նով, որին հա ջոր դել է ան գլե րեն թարգ մա նու թյան 
փոր ձը, որը բա նաս տեղծ- պո լիգ լո տի չոր րորդ օտար լե զուն էր: Պոե մը 
եր կու լեզ վով գրե լու փորձն ար ժա նի է ու շադ րու թյան, հատ կա պես հաշ-
վի առ նե լով այն փաս տը, որ ան գլե րեն տար բե րա կի ձե ռա գի րը մի այն 
վեր ջերս է հայտ նա բեր վել (2015 թ.), և որի մա սին դեռ ոչինչ չի գր վել: 

Այս աշ խա տու թյու նը ան դրա դառ նում է այն գրա կան հնարք նե րին, 
որոնք Լա զա Կոս տի չը կի րա ռել է պոե մի եր կու տար բե րակ նե րում (յամ-
բա կան հն գոտ նյա տող, նմա նա ձայ նու թյուն նե րով, որ հա րա զատ չեն 
սեր բա կան բա նաս տեղ ծա կան տա ղա չա փու թյա նը, ինչ պես նաև շեքս-
պի րյան կեր պար նե րը և հե րոս նե րը « դեռևս չծն ված պե տու թյուն նե րում 
և ան հայտ առո գա նու թյուն նե րով»):

 Զե կուց ման նպա տակ նե րից է նաև լու սա բա նել գեր մա նա կան գրա-
կա նու թյան և թարգ մա նու թյուն նե րի (Գյո թե ի, Շիլ լե րի, Շլե գե լի, Գեր վի-
նու սի) դե րը Սեր բի ա յում՝ Շեքս պի րի ըն կալ ման գոր ծում: Լա զա Կոս-
տի չը իր շեքս պի րյան ձո նը ներ կա յաց նում է երեք տե սան կյուն նե րից՝ 
Շեքս պի րը սեր բա կան մշա կույ թի, գեր մա նա կան մշա կույ թի և շեքս պի-
րյան գեր մա նա կան տե սան կյուն նե րից: Ցույց տա լով 19–րդ դա րի Սեր-
բի ա յում Շեքս պի րի ազ գա մի ջյան, ազ գային և վե րազ գային ազ դե ցու-
թյու նը՝ մեր եզ րա հան գու մը հիմն ված է Չ. Սպի վա կի « Գե ղա գի տա կան 
կր թու թյու նը գլո բա լաց ման դա րաշր ջա նում» (2013 թ.) հե տա զո տու թյան 
մեջ ար ված մի քա նի եզ րա հան գում նե րի վրա։

Այս զե կուց ման մեկ բա ժինն ան դրա դառ նում է Զա բել Բո յա ջյա նի 
պոե մին, շնոր հիվ Հայ շեքս պի րյան ըն կե րու թյան ղե կա վար Հաս միկ 
Սեյ մու րի: Մի շարք զու գա հեռ ներ կան հայ բա նաս տեղ ծու հի Զա բել Բո-
յա ջյա նի « Շեքս պի րին» (1916) վեր նագ րով ձոն– բա նաս տեղ ծու թյան և 
սեր բա ցի Լա զա Կոս տի չի « Շեքս պի րի երեք հա րյու րա մյա կին» պոե մի 
միջև, կա րե լի է հա մե մա տու թյուն ներ անել բո վան դա կու թյան, Շեքս պի-
րի հան դեպ մո տեց ման, պատ կե րային և փո խա բե րա կան ար տա հայ-
տու թյուն նե րի և են թադ րյալ հա մա տեքս տե րի միջև: 
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SHAKESPEARE IN ARMENIAN THEATRE

In the last two centuries, Shakespeare and his works have become an 
inseparable part in the intellectual life of Armenians. The first translated 
pieces of plays appeared in the Armenian press in the 1820s, followed by 
studies and evaluations of Shakespeare’s dramaturgical heritage.

In the 1860’s Shakespeare’s tragedies and comedies started to be trans-
lated and staged in Armenian language (1866). During the same period, 
Shakespeare’s influence could be seen on the Armenian dramaturgy, in the 
works of P. Durian, S. Heqimian, A. Gulamirian and G. Sundukian. 

The first stage production of Hamlet in the Armenian theatre (1880), 
thanks to Petros Adamian in the role of Hamlet both in Armenian and in 
French, brought recognition to Armenian Shakespearean theatre in Russia 
and Europe. The first and only female performer of Hamlet in the eastern 
countries was Siranuysh, who appeared in this role in Transcaucasus, Rus-
sia, Bulgaria, Egypt and Iran between 1901 and 1921.

Vahram Papazian, another acclaimed Armenian actor, polyglot, writer 
and translator, was best known for his interpretation of Othello. Between 
1908 and 1964 he appeared in the role of Othello more than 4000 times, 
in 6 languages in Transcaucasus, Russia, Europe, Egypt.

In the 1960s Armenian Shakespeare Studies Center was created at the 
Art Institute of Armenian National Academy of Sciences. Seven volumes 
(yearbooks) of the research produced by the centre of Shakespearean stud-
ies, conference papers by national and foreigns scholars were published 
from 1965 to 1985.

Thirty–six plays by Shakespeare by 85 translators have been translated 
into Armenian, 25 plays have been staged in various Armenian stages in Ar-
menia and across its vast diaspora. Armenians have contributed to Shake-
spearean theatre with 94 performers of Othello and 79 performers of 
Hamlet. Such is the role of the perpetual companion William Shakespeare 
in the history of Armenian theatrical and cultural life. This paper will out-
line the major characteristics of author’s 500-page complete bibliography 
of Shakespeare in Armenian Theatre (2012) from its beginnings till 2012.
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 Բախ տի ար Հո վա կի մյան
Թատերագետ և մատենագետ

 Մա տե նա դա րան 
Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ՀԱՅ ԹԱՏ ՐՈ ՆՈՒՄ

 Շուրջ եր կու դար է, ինչ Շեքս պի րը և նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
դար ձել են հայ ժո ղովր դի մտա վոր կյան քի ան բա ժա նե լի մա սը։ 1820 –
ա կան թվա կան նե րին առա ջին ան գամ հայ կա կան մա մու լում տեղ են 
գտել թարգ մա նու թյուն ներ քաղ վածք ներ Շեքս պի րի պի ես նե րից։ Դրան 
հետ ևել են շեքս պի րյան դրա մա տուր գի ա կան ժա ռան գու թյան ու սում-
նա սի րու թյունն ու գնա հա տու թյու նը։

1860 –ա կան թվա կան նե րից սկս վել են բե մադր վել (1866) Շեքս պի րի 
ող բեր գու թյուն ներն ու կա տա կեր գու թյուն նե րը հայե րե նով։ Այդ նույն շր ջա-
նի հայ դրա մա տուր գի ա յում նկա տե լի է շեքս պի րյան որո շա կի ազ դե ցու-
թյուն ներ (Պ. Դու րյան, Ս. Հե քի մյան, Ա. Գու լա մի րյան և Գ. Սուն դու կյան)։

« Համ լե տի» առա ջին բե մադ րու թյան (1880) մեջ Համ լե տի դե րա կա-
տար Պետ րոս Ադա մյա նի շնոր հիվ շեքս պի րյան հայ թատ րո նը ճա նա-
չում է գտել Ռու սաս տա նում և Եվ րո պա յում, որ խա ղա ցել է հայե րեն և 
ֆրան սե րեն լե զու նե րով։ Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի թատ րո նում Համ լե-
տի առա ջին և մի ակ կին դե րա կա տա րը եղել է Սի րա նույ շը, որը 1901–
1921 թվե րին այդ դե րով հան դես է եկել Անդր կով կա սում, Ռու սաս տա-
նում, Բուլ ղա րի ա յում, Եգիպ տո սում, Իրա նում։

 Հայ իրա կա նու թյան մեջ մեծ իրա դար ձու թյուն է եղել Վահ րամ Փա-
փա զյա նի Оթել լոն, որով նա 1908–1964 ժա մա նակ հատ վա ծում հան դես է 
Օթել լոյի դե րում եկել վեց լե զու նե րով, ավե լի քան 4000 ան գամ Անդր կով-
կա սում, Ռու սաս տա նում, Եվ րո պա յում, Եգիպ տո սում և այլ երկր նե րում:

1960 –ա կան թթ. Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե մի այի Ար-
վես տի ակա դե մի ային կից ստողծ վել է Հայ շեքս պի րա գի տու թյան 
կենտ րոնն իր բազ մա լե զու գրա դա րա նով և ար խի վով։ Հրա տա րակ վել 
է « Շեքս պի րա կան» տա րեգր քի յոթ հա տոր ներ՝ նվիր ված հայ և հա մաշ-
խար հային շեքս պի րա գի տու թյան հար ցե րի լու սա բան մա նը։

 Հայ թատ րո նում Շեքս պի րից թարգ ման վել է 36 պի ես, 85 թարգ-
մա նիչ նե րի կող մօց, բե մադր վել՝ 25 –ը։ Հայե րը շեքս պի րյան թատ րո նին 
տվել են Օթել լոյի 94 դե րա կա տար, իսկ Համ լե տի 79 դե րա կա տար։ 
Այս պի սին է մեր մշ տա կան ու ղե կից Շեքս պի րի դե րը հայ թա տե րամ շա-
կու թային կյան քի պատ մու թյան մեջ։ Սույն զե կու ցու մը ներ կա յաց նում 
է հե ղի նա կի 500 էջա նոց ծա վա լուն մա տե նա գի տա կան աշ խա տան քը 
« Շեքս պի րը հայ բե մում» խո րագ րով, որն ամ փո փել է հայ շեքս պի րյան 
ժա ռան գու թյան ողջ տա րեգ րու թյու նը սկզ բից մինչև 2012 թվա կա նը։ 
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STANCES OF ENDURANCE: HOW A PROVINCIAL THEATRE 
TURNED GLOBAL – THE CRAIOVA INTERNATIONAL  

SHAKESPEARE FESTIVAL

The Romanian 19th century is deeply marked by the Shakespearean ob-
session. The Shakespearean repertoire found its foremost position among 
the first theatrical representations; it is the reason why its translation into 
Romanian started at the same time with the founding of the first Romanian 
theatres. During a few decades only, the taste of the audience, refined 
by the Shakespearean productions, came to sanction plagiarism and the 
cheap localization and to firmly encourage the original plays. This aspect of 
the stimulation of original creativity is by far the most important of all, as 
it is difficult to find a Romanian playwright who was not influenced by the 
Shakespearean model. 

In the Communist period, the theater was a place of exorcising the 
spiritual demons of the totalitarian political pressure, a generic space of 
escapist illusion. Things have not changed much after the institution of de-
mocracy in 1989. In the hectic years of post–Communist novel democracy, 
however, the theater has become a sanctified cultural location where peo-
ple can escape financial austerity through immersion in the never–never 
land of imagination onstage. With the fall of Communism in 1989, every-
thing changed the opening of the borders offered ample opportunities to 
the Romanian theatre companies to make themselves known in the world, 
and the Craiova National Theatre was no exception.

The first edition was organized in 1994. The first five festival editions 
were organized every three years, and, since 2006, the festival has taken 
place every two years, and some of the performances invited to Craiova 
have started to be also taken to Bucharest, the capital of Romania. Thus, 
the festival has kept growing from one edition to another. Since the first 
festival edition, in 1994, when, among the Shakespearian performances 
presented then, there was only one foreign company invited to Craiova, 
numerous prestigious theatres have brought their productions to Romania.

Some years ago, I was asked by members of the Nagoya Theatre Conven-
tion and Nagoya Shakespeare Association to explain the mystery behind the 
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endurance of theatrical activity in Craiova – a Romanian center of industry 
and commerce – and the organization of an international Shakespeare fes-
tival. They even submitted 13 questions to be answered during the presen-
tation and which are still viable today. The Festival has just reached its tenth 
edition and the mystery behind it is found in the 19th century enthusiasm 
of the first theatre–goers and in the determination of a provincial theatre 
to overcome the limitations imposed by geographical, economical, and po-
litical factors. My presentation is an incursion in the birth and life of the 
twenty years old Shakespeare Festival in Craiova, Romania. 

Էմիլ Սիր բե լես կու
Կ րայո վայի հա մալ սա րան

Ռու մի նի ա

 ՀԱ ՐԱ ՏԵ ՎՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏ ՆԻՔ ՆԵ ՐԸ. ԹԵ ԻՆՉ ՊԵՍ ՄԻ  
Պ ՐՈ ՎԻՆ ՑԻ ԱԼ ԹԱՏ ՐՈՆ ԴԱՐ ՁԱՎ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ  

ՇԵՔՍ ՊԻՐՅԱՆ ՓԱ ՌԱ ՏՈՆ

Տաս նին նե րորդ դա րի Ռու մի նի ան խո րա պես ազդ ված էր Շեքս պի-
րով։ Շեքս պի րյան ռե պեր տո ւա րը առաջ նա կարգ տեղ ու ներ թատ րոն-
նե րում, դա էր պատ ճա ռը, որ առա ջին թարգ մա նու թյուն նե րը և բե մադ-
րու թյուն նե րը մի մյանց զու գակ ցում էին։ Մի այն մի քա նի տաս նա մյա կում 
հան դի սա տե սի ճա շա կը, շեքս պի րյան դրա մա նե րից հղկ վե լով, մեր ժում 
էր էժա նա գին կրկ նօ րի նակ նե րը և պա հան ջում ինք նա տիպ ներ կա յա-
ցում ներ։ Սա կար ևոր հան գա մանք էր, քա նի որ ժա մա նա կի բո լոր դրա-
մա տուրգ նե րը Շեքս պի րի մեծ ազ դե ցու թյան տակ էին ստեղ ծա գոր ծում:

Կո մու նիս տա կան հա սա րա կար գի ժա մա նակ թատ րո նը դար ձավ մի 
վայր, որ տեղ հնա րա վոր էր ձեր բա զատ վել բռ նա կա լա կան գա ղա փա-
րա խո սու թյու նից և տր վել եր ևա կա յու թյա նը։ Իրա վի ճա կը շատ չի փոխ-
վել 1989 թվա կա նի հե ղաշր ջու մից ի վեր։ Կո մու նիս տա կան կար գե րին 
հա ջոր դած խու ճա պա հար ժա մա նակ նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, թատ-
րո նը մի վայր է, ուր հնա րա վոր էր փախ չել առօ րյա տն տե սա կան հոգ-
սե րից և սուզ վել եր ևա կա յու թյան մեջ։ 1989 թվա կա նին՝ կո մու նիզ մի 
ան կու մից հե տո, ամեն ինչ փոխ վեց՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով ռու մի-
նա կան թա տե րախմ բե րին երկ րի սահ ման նե րից դուրս գա լու, և Կրայո-
վայի ազ գային թատ րո նը բա ցա ռու թյուն չէր։

Ա ռա ջին փա ռա տո նը Կրայո վա յում իրա կա նու թյուն դար ձավ 1994 
թվա կա նին։ Առա ջին հինգ փա ռա տո նե րը տե ղի ու նե ցան երեք տա րին 
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մեկ, իսկ 2006 թվա կա նից սկ սած՝ փա ռա տո նը նաև գա լիս էր Բու խա-
րեստ։ Այս պի սով՝ փա ռա տո նը գնա լով աճում էր։ Շատ հե ղի նա կա վոր 
օտա րերկ րյա թա տե րախմ բեր սկ սե ցին իրենց ներ կա յա ցում նե րը բե րել 
Ռու մի նի ա։

Տա րի ներ առաջ՝ Նա գոայի շեքս պի րյան ըն կե րու թյան և Նա գոայի 
թա տե րա կան հա մա գու մա րի ժա մա նակ, ինձ հարց տվե ցին, թե որն 
է Կրայո վայի թա տե րա կան գոր ծու նե ու թյան հա րատև ման գաղտ նի քը։ 
Նրանք նույ նիսկ տաս նե րեք հար ցում ներ պատ րաս տե ցին, որոնք դեռ 
այ սօր էլ կար ևոր են թվում։ Փա ռա տո նը ար դեն իր տաս նե րորդ տա-
րե դարձն է նշել, իսկ նրա հա ջո ղու թյան գաղտ նի քը մնում է տաս նին-
նե րորդ դա րի թատ րո նի հան դի սա տե սի մեջ, որ հա մա ռո րեն մեր ժեց 
պրո վին ցի ալ թատ րոն ու նե նա լու գա ղա փա րը, որ պայ մա նա վոր ված էր 
աշ խար հագ րա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա կան սահ մա նա փակ վա-
ծու թյամբ։ Իմ զե կու ցու մը մեկ նա բա նում է քսան տա րի առաջ Կրայո-
վայի շեքս պի րյան փա ռա տո նի ծնունդն ու հե տա գա զար գա ցու մը։
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YUKIO NINAGAWA AS THE ICONIC JAPANESE SHAKESPEARE

Since his debut in Japanese commercial theatre with Romeo and Juliet 
in 1974, Yukio Ninagawa (1935–2016) aimed to popularize Shakespearean 
plays by revealing the vulgarity and subversive energy in the bard’s text, as 
well as his poetic language and philosophical insight. Influenced by Mikhail 
Bakhtin’s Rabelais and His World, he intended to bring the carnivalesque, 
grotesqueness and fecundity of Renaissance culture onto his stage. Follow-
ing his first production abroad, Medea in Athens in 1983 (premiered in 
Tokyo in 1978), Ninagawa’s Macbeth was invited to the Edinburgh Festival 
in 1985 (premiered in Tokyo in 1980).

 Ninagawa carved out a unique directorial style from bold relocations 
and meta–theatrical frameworks, and an eclecticism in bridging the gap 
between European classic texts, Asian contexts and contemporary theatrical 
techniques and aesthetics. After the success of Macbeth, Ninagawa pre-
sented numerous ‘Japanized’ or ‘Orientalized’ stagings of Shakespeare in 
the UK, such as The Tempest in 1992, King Lear in 1999 and Twelfth Night 
in 2009, and is largely recognized as an icon of ‘Japanese Shakespeare’ met 
with both applause and criticism. 

Whilst borrowing heavily from Japanese historical figures and tradition-
al cultural forms, such as samurai, butsudan and cherry blossom, for their 
visual and symbolic significance, Ninagawa opposed the notion of exploiting 
so–called ‘eastern exoticism’ to attract western gazes, with the desire to 
relate to contemporary Japanese audiences, who live in a highly western-
ized modern society, yet remain rooted in a communal sense of Japanese 
tradition.

In this paper, I survey Ninagawa’s adaptations of Shakespeare, with em-
phasis on Macbeth, to analyse the shifts in his use of exoticism against a 
backdrop of globalization. By mapping changes in his domestic and over-
seas approaches to exoticism, I will assess the role this strategy played in 
the popularization, but also criticism of more than 40 years of his work.
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Մի քա Էգ լին թոն 
Կո բե ի հա մալ սա րան 

Ճա պո նի ա

ՅՈՒ ԿԻ Ո ՆԻ ՆԱ ԳԱ ՎԱՆ ՈՐ ՊԵՍ  
ՃԱ ՊՈ ՆԱ ԿԱՆ ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՆԻՇ

 Ճա պո նա կան կո մեր ցի ոն թատ րո նում 1974 թ.՝ « Ռո մե ո և Ջու լի ետ» –ի 
պրեմիերայից հե տո, Յու կի ո Նի նա գա վան (1935–2016 թթ.) նպա տա-
կադր վեց ժո ղովր դա կա նաց նե լու Շեքս պի րի պի ես նե րը՝ տեքս տե րում 
բա ցա հայ տե լով գռեհ կու թյունն ու հե ղա փո խիչ էներ գի ան, ինչ պես նաև 
բա նաս տեղ ծա կան լե զուն և փի լի սո փա յա կան խո րա թա փան ցու թյու-
նը: Մի խայիլ Բախ տի նի « Ռաբ լեն և նրա աշ խար հը» աշ խա տու թյու նից 
ազդ ված՝ նա ցան կա նում էր բեմ բե րել Վե րածնն դի մշա կույ թի կար նա-
վա լային, գրո տես կային բե ղու նու թյու նը: 1983 թվա կա նին ար տա սահ-
մա նում՝ Աթեն քում, իր առա ջին բե մադ րությոան հա ջո ղու թյու նից հե տո 
(« Մե դե ա» ող բեր գու թյու նով, որ Տո կի ո յում առա ջին ան գամ բե մադր վել 
էր 1978 թվին)՝ Նի նա գա վայի « Մակ բեթ»-ի բե մադ րու թյու նը հրա վիր վեց 
մաս նակ ցե լու Էդին բուր գի փա ռա տո նին 1985 թվին (Տո կի ո յում առա ջին 
ան գամ բե մադր վել է 1980 թվին):

Նի նա գա վան հան դուգն վե րա տե ղադ րում նե րից և թա տե րա կան շր-
ջա նակ նե րից դուրս կեր տեց յու րա հա տուկ բե մադ րա կան ոճ, ինչ պես 
նաև էկ լեկ տիզմ՝ մեր ձեց նե լով եվ րո պա կան դա սա կան տեքս տե րը, 
ասի ա կան հա մա տեքս տը և ժա մա նա կա կից թա տե րա կան հնարք ներն 
ու գե ղա գի տու թյու նը: « Մակ բեթ» –ի հա ջո ղու թյու նից հե տո Նի նա գա-
վան Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում ներ կա յաց րեց Շեքս պի րի մի շարք 
« ճա պո նա կա նաց ված» կամ «օ րի են տա լաց ված» բե մադ րու թյուն ներ, 
ինչ պես, օրի նակ, « Փո թո րիկ» –ը՝ 1992 թ., « Լիր ար քա»–ն՝ 1992 թ., և 
« Տաս ներ կո ւե րորդ գի շեր» –ը՝ 2009 թ.: Նա հա մար վում է « Ճա պո նա կան 
Շեքս պի րի» խորհր դա նի շը, ում և՛ ծա փա հա րել են, և՛ քն նա դա տել:

Ա ռա տո րեն փո խառ նե լով ճա պո նա կան պատ մա կան կեր պար նե-
րից և ավան դա կան մշա կու թային ձևե րից, որոն ցից են, օրի նակ, սա-
մու րայը, բու ցու դա նը և ճա պո նա կան բա լե նին, իրենց պատ կե րային և 
խորհր դան շա կան նշա նա կու թյան հա մար, Նի նա գա վան մի ա ժա մա-
նակ դեմ էր այս պես կոչ ված «ար ևե լյան էկ զո տի կու թյան» շա հա գործ-
ման մի ջո ցով արևմ տյան հա յացք ներ գրա վե լուն՝ ձգ տե լով հա ղոր դակց-
վե լու ժա մա նա կա կից ճա պո նա ցի հան դի սա տե սի հետ, ով ապ րում էր 
խիստ արևմ տա կա նաց ված ար դի հա սա րա կու թյու նում, սա կայն շա րու-
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նա կում ար մա տա ցած մնալ ճա պո նա կան ավան դույ թի հա մայ նա կան 
ապ րե լա կեր պի մեջ:

Այս զե կուց ման մեջ ես ան դրա դառ նում եմ Նի նա գա վայի շեքս պի-
րյան վե րամ շա կում նե րին՝ կենտ րո նա նա լով « Մակ բեթ» –ի վրա, վեր-
լու ծե լու հա մաշ խար հայ նաց ման ժա մա նակ նե րում նրա ան ձնա կան 
մո տե ցու մը: Ուր վավ ծե լով էկ զո տի կու թյան նրա ներ քին՝ ազ գային, և 
ար տա քին՝ մի ջազ գային, մո տե ցում նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը, ես 
կգ նա հա տեմ այս ստ րա տե գի այի դե րը նրա Շեքս պի րի ժո ղովր դա կա-
նաց ման ավե լի քան 40 տար վա աշ խա տանք նե րում, ինչ պես իր քն նա-
դա տու թյան մեջ:
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SHAKESPEARE AND THE GERMAN EIGHTEENTH CENTURY

We believe that from the point of view of studying the eighteenth cen-
tury historic–cultural revolution in Germany, it is of primal importance to 
study the connections of Shakespeare’s heritage. We will try to study those 
connections in the historical development in three stages. The present pa-
per will analyse the stages of Shakespeare’s influence on German literary 
movements which can be divided into three periods:

Shakespeare’s works reached neighbouring France and Germany quite 
differently and rather slowly. Voltaire was the first to talk about Shakespeare 
in France in the 1730s, a little later, in Germany, Lessing and then also 
Christoph Wieland started to discuss publicly about Shakespeare’s work 
and legacy. Lessing’s Emilia Galotti, as well as other comedies, comprised 
the mark of Shakespearean aesthetics. Wieland made the first attempts to 
translate Shakespeare’s works into German.

The second stage included the period of the famous Sturm und Drang 
movement. Herder, the leader of the movement, was a big admirer of 
Shakespearean art, and his reverence toward the great English writer 
passed down to almost all the members of the movement: Goethe, Schell-
ing, Schiller and others. Explorations of the relationship between Goethe 
and Shakespeare became one of the most important fields in German 
studies. Goethe explored Shakespeare during his entire life and remains 
enthralled by him not only as a poet, writer, and playwright, but also as a 
theorist. In addition, the exploration of Shakespearean aesthetics and hu-
man nature was a very enlightening experience for Schiller, for example, 
the connections between King Lear and The Virgin of Orleans.

The interest towards Shakespeare’s works expanded especially during the 
Romantic era, at the end of the eighteenth century and the beginning of the 
nineteenth century. Shakespeare has had a tremendous influence on the ques-
tion of the importance of human beings and their relation to God, the question 
of good and evil as well as other inquiries, and on Romantic aesthetics in 
general. August Schlegel continued the tradition of translating Shakespeare’s 
work. Kleist’s dramaturgy is an interesting interpretation of the Shakespearean 
tradition. The relationship between Hegel and Shakespeare as well as between 
Schelling and Shakespeare also holds some scientific interest. 
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Ա րա Առա քե լյան
Արևմ տյան գրա կա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ԵՎ ԳԵՐ ՄԱ ՆԱ ԿԱՆ 18ՐԴ ԴԱ ՐԸ

Կար ծում ենք, որ գեր մա նա կան 18–րդ դա րի պատ մամ շա կու թային 
հե ղա փո խու թյան ու սում նա սի րու թյան տե սան կյու նից առաջ նա հերթ 
խն դիր է Շեքս պի րի ժա ռան գու թյան կա պե րի ու սում նա սի րու թյու նը: 
Մենք կփոր ձենք այդ կա պերն ու սում նա սի րել պատ մա կան զար գաց-
ման մեջ երեք փու լով.

 Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը Անգ լի այից հար ևան Ֆրան սի ա և 
Գեր մա նի ա է հաս նում բա վա կան դան դաղ: 18–րդ դա րի 30 –ա կան թթ. 
մեծ գրո ղի մա սին Ֆրան սի ա յում առա ջին ան գամ սկ սում է խո սել Վոլ-
տե րը: Գեր մա նի ա յում մի փոքր ավե լի ուշ Շեքս պի րի մա սին ելույթ նե-
րով հան դես են գա լիս նախ Լես սին գը, իսկ հե տո Քրիս տո ֆեր Վի լան-
դը: Լես սին գի «Է մի լի ա Գա լոտ տին» և առան ձին կա տա կեր գու թյուն ներ 
իրենց վրա կրում են շեքս պի րյան գե ղա գի տու թյան կնի քը: Վի լան դը 
առա ջին փոր ձը ձեռ նար կեց գեր մա նե րե նով թարգ մա նե լու շեքս պի-
րյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: 

Երկ րորդ փուլն ընդ գր կում է «Գ րոհ և փո թո րիկ» հան րա հայտ շարժ-
ման ժա մա նա կը: Շարժ ման առաջ նորդ Հեր դե րը շեքս- պի րյան ար վես-
տի մեծ երկր պա գուն էր, որից էլ մեծ գրո ղի հան դեպ պատ կա ռան քը 
ան ցնում է շարժ ման գրե թե բո լոր ան դամ նե րին՝ Գյո թե ին, Շել լին գին 
և այ լոց: Գյո թե– Շեքս պիր առն չու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը գեր մա նա-
գի տու թյան կար ևոր ուղ ղու թյուն նե րից է: Գյո թեն Շեքս պի րին հայտ-
նա գոր ծում է ողջ կյան քում, մնում է նրա նով հմայ ված ոչ մի այն իբրև 
պոետ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, այլև տե սա բան: Շեքս պի րյան գե-
ղա գի տա կան և մարդ կային բնա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման փոր-
ձը չա փա զանց ու սա նե լի էր նաև Շիլ լե րի հա մար: « Լիր ար քա» – «Օռ լե-
ա նի կույ սը» առն չու թյուն նե րը:

 Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հան դեպ հե տաքրք րու- թյու-
նը ընդ լայն վեց հատ կա պես ռո ման տիզ մի դա րաշր ջա նում՝ 18–րդ դա-
րի վեր ջին, 19–րդ դա րի սկզ բին: Պատ մու թյան մեջ մար դու նշա նա-
կու թյան, նրա և Աստ ծո առն չու թյուն նե րի, բա րու և չա րի և բազ մա թիվ 
այլ խն դիր նե րի ու առ հա սա րակ ռո ման տի կա կան գե ղա գի տու թյան 
վրա մեծ է Շեքս պի րի ազ դե ցու թյու նը: Ավ գուստ Շլե գե լը շա րու նա կում է 
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շեքս պի րյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի թարգ մա նու թյան ավան դույ թը: 
Շեքս պի րյան ավան դույ թի հե տաքր քիր մեկ նա բա նու թյուն է Քլայս տի 
դրա մա տուր գի ան: Գի տա կան որո շա կի հե տաքրք րու թյուն ներ է պա-
րու նա կում նաև Շեքս պիր– Հե գել, Շեքս պիր– Շել լինգ առն չու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մը:
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SHAKESPEARE AND THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT 
OF GERMAN ENLIGHTENMENT THOUGHT

It is difficult to overestimate Shakespeare’s impact on German Enlight-
enment. The German translations of the great playwright’s works became 
revolutionary not only for Enlightenment thought but also for the cultural 
life of the country. Shakespeare’s name is associated with the formation of 
a new literary language and aesthetic principles in Germany. 

This process started with Christoph Martin Wieland’s translations, which 
were, in fact, the renditions of Shakespeare’s plays in prose, where Shake-
speare’s dramaturgical genius was interwoven with the Rococo aesthetic.

Herder and Lessing revealed the rational and sensible origin of Shake-
speare’s works. If Herder succeeded in exposing the multi–sidedness and 
colorfulness of Shakespeare’s literary world, Lessing introduced Shake-
speare from the perspective of the perspicacity and clarity of his thoughts.

 Կար լեն Մա տի նյան
Ս լա վո նա կան հա մալ սա րան 

Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԸ ԵՎ ԳԵՐ ՄԱ ՆԱ ԿԱՆ ԼՈՒ ՍԱ ՎՈՐ ՉԱ ԿԱՆ ՄՏ ՔԻ  
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Շեքս պի րի ազ դե ցու թյու նը գեր մա նա կան լու սա վոր չու թյան վրա 
դժ վար է գե րագ նա հա տել: Մեծ դրա մա տուր գի գոր ծե րի գեր մա նե-
րեն թարգ մա նու թյուն նե րը հե ղա փո խու թյուն առա ջաց րին ինչ պես լու-
սա վոր չա կան մտ քի, այն պես էլ երկ րի ողջ մշա կու թային կյան քի մեջ: 
Շեքս պի րի ան վան հետ են կա պում Գեր մա նի ա յում գե ղար վես տա կան 
նոր լեզ վի, ինչ պես նաև գրա կան– գե ղա գի տա կան նոր սկզ բունք նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը:

Այդ գոր ծըն թա ցի սկիզ բը դրե ցին Վի լան դի թարգ մա նու թյուն նե-
րը: Սրանք, թերևս, ավե լի ճիշտ կլի ներ ան վա նել Շեքս պի րի չա փա ծո 
գր ված պի ես նե րի ար ձակ վե րա շա րադ րում, ուր շեքս պի րյան դրա մա-
տուր գի այի հան ճա րը մի ա հյուս ված է ռո կո կոյի գե ղա գի տու թյան հետ:



71

 Հեր դե րի և Լես սին գի շնոր հիվ բա ցա հայտ վեց Շեքս պի րի ստեղ ծա-
գոր ծու թյան ռա ցի ո նալ, բա նա կան սկիզ բը: Եթե Հեր դե րին հա ջող վեց 
լի ո վին ի հայտ բե րել ան գլի ա ցի դրա մա տուր գի գե ղար-  վես տա կան 
աշ խար հի բազ մա կող մա նի ու թյու նը և գու նային հա գեց- վա ծու թյու նը, 
ապա Լես սին գի շնոր հիվ Շեքս պի րը ներ կա յա ցավ գեր մա նա ցի նե րին 
իր մտ քե րի խո րու թյամբ և հս տա կու թյամբ: 
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SHAKESPEARE’S DIONYSIAN ART (TRAGEDY AS A MYSTERY)

As to Nietzsche there are two stylistic approaches in literature: Apollo
nian and Dionysian which are to explain the literary–artistic events. Study-
ing the works of the two geniuses of the renaissance allegory, Dante and 
Shakespeare, we conclude that their approaches contradict each other. 
Dante’s Devine Comedy is based on the Apollonian style and Shakespeare’s 
tragedies are pure Dionysian. They are as dissimilar from each other as 
theatre–tragedy is from poem–epoch. The space created by Dante is static. 
It is in front of the human appreciation, whereas Shakespeare’s space is 
in its way to perfection, therefore it is an unfinished and endless process. 
Shakespeare’s world is constantly changing. There is no certainty around 
Hamlet. He needs to create it. Hamlet’s symbol is not the “word” (words, 
words and words…) but the silence. ‘Silence’ is the culmination of the 
tragedy of Hamlet. Dante’s imaginative principle does not work in Shake-
speare’s changeable, collapsing and rebuilding world. Between Ptolemy’s 
closed space and Copernic’s open space, just on the border, ends Hamlet’s 
tragedy and the infinity of human conscience appears. Hamlet is a dra-
ma–mystery where man’s sacrifice– crucifixion is to reach perfect reality, 
fuse with God, whereas God’s crucifixion is to embody in a human being. 
Post-Shakespearean European drama henceforth is the drama of the col-
lapse of the individual, of the human being, that culminates in the twentieth 
century literary, artistic and cultural movements.

 Հեն րիկ Էդո յան 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 

Հա յաս տան

 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ ԴԻ Ո ՆԻՍՅԱՆ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ   
(ՈՂ ԲԵՐ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԻԲ ՐԵՎ ՄԻՍ ՏԵ ՐԻ Ա)

Նից շե ա կան բնու թագր մամբ գրա կա նու թյան մեջ գոր ծում են եր կու 
ոճեր` Ապո լո նյան և Դի ո նի սյան, որով բա ցատր վում են գրա կան– գե-
ղա գի տա կան շատ իրո ղու թյուն ներ: Այս տե սա կե տից վերց նե լով Վե-
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րածնն դի շր ջա նի եր կու մեծ հան ճար նե րի` Դան տե Ալի գի ե րի ի և Ուի-
լյամ Շեքս պի րի գե ղար վես տա կան հա մա կար գե րը. տես նում ենք, որ 
նրանք ստեղծ ված են հա կա դիր սկզ բունք նե րով. Դան տե ի «Աստ վա-
ծային կա տա կեր գու թյու նը» հիմն ված է Ապո լո նյան, իսկ Շեքս պի րի 
ող բեր գու թյուն նե րը` Դի ո նի սյան հիմ քե րի վրա: Շեքս պի րի Դի ո նի սյան 
ար վես տը հա կա դիր է Դան տե ի Ապոլ լո նյան ար վես տին, ինչ պես թատ-
րոն –ող բեր գու թյու նը` պոեմ –է պո սին: Դան տե ի ստեղ ծած Կոս մոսն ու-
նի ստա տիկ բնույթ, այն պատ րաս տի դր ված է մար դու աչ քե րի առջև՝ 
որ պես ան փո փոխ, կա տա րյալ, վերջ նա կա նա պես ձևա վոր ված, որ պես 
ավարտ ված Արար չա գոր ծու թյուն, իսկ Շեքս պի րի Կոս մո սը գտն վում է 
կա յաց ման, լի նե լի ու թյան, կա ռուց ման ան վերջ և անա վարտ պրո ցե-
սում: 

 Շեքս պի րի ող բեր գու թյան մեջ չկա ան շարժ և ստա տիկ աշ խարհ, 
այն միշտ գտն վում է վե րա կա ռուց ման մեջ: Օրի նակ` Համ լե տի շուր-
ջը չկա պատ րաս տի իրա կա նու թյուն, նա ինքն է ստեղ ծում այն, որի 
նշա նը ոչ թե բառն է (« բա ռեր, բա ռեր, բա ռեր...» ար տա հայ տու թյու-
նը ցույց է տա լիս Համ լե տի ան վս տա հու թյու նը բա ռե- րի նկատ մամբ), 
այլ լռու թյու նը, որը ող բեր գու թյան բարձ րա կետն է, նրա իմաս տա-
բա նա կան կենտ րո նը կամ Համ լե տյան « գաղտ նի քը»: Դան տե ա կան 
իմա գի նա տիվ սկզ բուն քը չի կա րող գոր ծել Շեքս պի րի ինս պի րա տիվ, 
փո փոխ վող, կա ռուց վող ու փլ վող աշ խար հում, նրա հիմ քը մար դու ներ-
քին գի տակ ցու թյունն է: Շեքս պի րի պի ե սի մեջ (« Համ լետ») աշ խար հի 
կա ռու ցումն ու փլու զու մը ու ղիղ հա մե մա տա կան են նրա ներ քին գի-
տակ ցու թյան զար գաց մա նը և դի նա մի կային: Պտ ղո մե ո սյան փակ 
Տի ե զեր քի և Կո պեռ նի կո սյան բաց Տի ե զեր քի սահ մա նին տե ղի է ու-
նե նում համ լե տյան ող բեր գու թյան կա տար սի սը` ան վեր ջու թյան և ան-
սահ մա նու թյան հայտ նու թյու նը մարդ կային գի տակ ցու թյան մեջ: Կա-
րե լի է ասել, որ « Համ լե տը» դրա մա-միս տե րի ա է, ուր տե ղի է ու նե նում 
մարդ-ան հա տի Գող գո թան, նրա զո հա բե րու թյուն– խա չե լու թյու նը՝ ավե-
լի բարձր աշ խարհ (ա վե լի կա տա րյալ իրա կա նու թյուն) մտ նե լու ներ քին 
մի տու մով: Ավե տա րա նա կան Գող գո թան (Ա ստ ծո խա չե լու թյու նը, որի 
նպա տա կը Աստ ծո մարմ նա վո րումն է մար դու մեջ) Շեքս պի րի դրա-
մա– միս տե րի ա յում վե րած վում է մար դու գող գո թային (մար դու մարմ 
նա վո րու մը Աստ ծո մեջ): Հետ շեքս պի րյան եվ րո պա կան դրա ման (ը ստ 
էու թյան՝ ողջ եվ րո պա կան գրա կա նու թյու նը), աշ խար հում մար դու քայ-
քայ ման և մաս նատ ման ըն թացքն է, նրա ան հե տա ցու մը, որը ինչ –որ 
չա փով ավարտ վում է 20–րդ դա րի ար վես տի, գրա կա նու թյան և ընդ-
հա նուր մշա կույ թի մեջ:
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‘HELL IS EMPTY AND ALL THE DEVILS ARE HERE’:  
CONTEMPORARY TRANSLATIONS AND ADAPTATIONS OF 

SHAKESPEARE IN IRELAND AND THE MIDDLE EAST

Whether the focus is on tempests and sea–changes or rebellions and 
revolutions, on the taming of unruly social agents or their tragic end, Shake-
speare’s plays speak to societies in the throes of transformation. Perhaps 
this helps to explain why over the past decade Shakespeare has flourished 
on stage in places like Ireland, Palestine, and the Arabian Peninsula, in 
productions that are highly innovative not only in terms of language, cast-
ing and set design but also in terms of their reflections upon contemporary 
socio–political issues around the globe. 

Representative productions to be considered include: 
Lynne Parker’s 2006 Taming of the Shrew, set in rural Ireland in the 

1970s. The performance provided caustic commentary on the oppressive, 
patriarchal nature of a money–grubbing society in which marriage is re-
duced to a tool for ensuring the transfer of property, with clear parallels 
to the crasser and more materialistic aspects of the transformation of Irish 
society by the ‘Celtic Tiger’ economic boom. 

the Arabic–language production of Richard II at Shakespeare’s Globe 
Theatre in 2012. Performed by the Palestinian troupe Ashtar and directed 
by Irish playwright and director Conall Morrison, this play was—perhaps 
inevitably—interpreted as a commentary on the prior year’s ‘Arab Spring’ 
protests. 

the Doha Players’ 2015 production of Macbeth in Qatar. Staged in 
March on the ten–year anniversary of the suicide bombing of a 2005 pro-
duction of Twelfth Night at the Players’ theatre, the violence of the Scottish 
play carried contemporary resonance despite the production’s deliberate 
avoidance of Qatari or other localized cultural references.

This paper will consider the strategies of linguistic and cultural trans-
lation and transformation adopted by these playwrights and theatre practi-
tioners to render Shakespeare’s plays comprehensible, relevant and urgent 
to contemporary audiences. 
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 Քեթ րին Հե նե սի
 Լոն դո նի Քու ին Մե րի և Ուոր վի քի հա մալ սա րան ներ

 Մեծ Բրի տա նի ա

« ԴԱ ՏԱՐԿ Է ԴԺՈԽ ՔԸ, ԵՎ ԱՅՍ ՏԵՂ ԵՆ ՉԱՐ ՔԵ ՐԸ ԲՈ ԼՈՐ». 
 ՇԵՔՍ ՊԻ ՐԻ ԱՐ ԴԻ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 

 ԲԵ ՄԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԻՌ ԼԱՆ ԴԻ ԱՅՈՒՄ ԵՎ  
ՄԻ ՋԻՆ ԱՐԵ ՎԵԼ ՔՈՒՄ

 Հե նա կե տը լի նի փո թո րիկ նե րի ու ահ ռե լի փո փո խու թյուն նե րի, 
ապս տամ բու թյուն նե րի ու հե ղա փո խու թյուն նե րի, ան հնա զանդ հա-
սա- րա կա կան գոր ծիչ նե րին տա պա լե լը կամ էլ թե նրանց ող բեր գա-
կան վեր ջը՝ Շեքս պի րի պի ես նե րը ար տա ցո լում են հա սա րա կու թյան 
պոռթ կուն իրա վի ճակ նե րը։ Սա գու ցե նպաս տում է բա ցատ րե լու, թե 
վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում Շեքս պիրն ին չու է բե մադր վել այն-
պի սի վայ րե րում, ինչ պի սիք են Իռ լան դի ան, Պա ղես տի նը և Արա բա-
կան թե րակղ զին, և այն պի սի բե մադ րու թյուն ներ, որոնք չա փա զանց 
նո րա րա րա կան էին ոչ մի այն լեզ վա կան, դե րա սա նա կան ու բե մա կան 
լու ծում նե րով, այլ նաև աշ խար հում ներ կայիս սո ցի ալ– քա ղա քա կան 
խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լու առու մով։ Քն նարկ վող այդ պի սի բե մադ-
րու թյուն նե րը հետ ևյալն են.

 Լին Փար քե րի 2006 թվա կա նի «Ան սանձ կնոջ սան ձա հա րու մը»՝ 
տե ղա կայ ված գյու ղա կան Իռ լան դի ա յում 1970 –ա կան նե րին։ Ներ- 
կա յա ցու մը սուր մեկ նա բա նու թյուն էր՝ ուղղ ված փո ղի ետ ևից ըն կած 
հա սա րա կու թյան ճն շող ու հայ րիշ խա նա կան տար րե րի դեմ, որ տեղ 
ամուս նու թյունն ար ժեզրկ ված է որ պես լոկ ու նեց ված քի փո խադր ման 
գոր ծիք՝ հս տակ զու գա հեռ ներ ու նե նա լով « Կել տա կան վագր» կոչ վող 
տն տե սա կան վե րել քի՝ իռ լան դա կան հա սա րա կու թյան վրա ու նե ցած 
փո փո խու թյան ավե լի մռայլ ազ դե ցու թյան ու ավե լի նյու թա պաշ տա կան 
կող մի հետ։

 Շեքս պի րի Գլո բուս թատ րո նում « Ռի չարդ II» –ի արա բա լե զու բե մադ-
րու թյու նը 2012 թվա կա նին։ Պա ղես տի նյան Աշ թար թա- տե րախմ բի 
ներ կա յաց մամբ և իռ լան դա ցի դրա մա տուրգ և բե մադ րիչ Քո նալ Մո րի-
սո նի բե մադ րու թյամբ այս ներ կա յա ցու մը, թերևս ան խու սա փե լի ո րեն, 
ըն կալ վեց իբրև նա խորդ տար վա «Ա րա բա կան գա րուն» հե ղաշր ջում-
նե րի մեկ նա բա նու թյուն։

2015 թվա կա նի Դո հա Փլեյերս թատ րո նում « Մակ բեթ»-ի բե մադ-
րու թյու նը Քա թա րում։ Բե մադր ված մարտ ամ սին՝  ներ կա յա ցու մը հա-
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մըն կել էր Փլեյեր սի թատ րո նում 2005 թվա կա նին « Տաս ներ կո ւե րորդ 
գի շեր» –ի բե մադ րու թյան ժա մա նակ դահ լի ճում կա տար ված պայ թյուն-
ի նք նաս պա նու թյան տաս նե րորդ տա րե լի ցին։ Շեքս պի րի շոտ լան դա-
կան ող բեր գու թյան դա ժա նու թյունն ու նե ցավ ժա մա նա կա կից ռե զո-
նանս՝ չնա յած բե մադ րու թյան դի տա վո րյալ խու սա փել էր քա թա րա կան 
կամ այլ տե ղայ նաց ված ակ նարկ նե րից։

 Այս ելույ թը կքն նար կի թարգ մա նու թյուն նե րի լեզ վա բա նա կան ու 
մշա կու թային ընտ րու թյուն նե րը և վե րո հի շյալ ներ կա յա ցում նե րի որ-
դեգ րած փո խա կեր պու թյուն նե րը՝ ժա մա նա կա կից հան դի սա տե սին 
Շեքս պի րի պի ես նե րը առա վել հաս կա նա լի, ար դի ա կան և ակ տո ւալ 
դարձ նե լու մի տու մով ։
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‘WHO’S THERE?’: HAMLET AND POST–1989 ROMANIA

Hamlet has been the Shakespeare play that has enabled Romania to 
ask ‘Who’s there?’ (1.1.1) at crucial moments in its history. For over two 
hundred and twenty years, Romanian productions, translations and critical 
appropriations of the play have been Romania’s way of thinking through its 
historical moments. The aim of my presentation is two–fold: while it traces 
the intertwined story of Hamlet and Romania by discussing stage produc-
tions of Hamlet in Romania during the first decade of the third millennium, 
it also enquires why Hamlet has not been happening on Romanian stages 
since 2009, and begins to pose questions as to why this is the current state 
of affairs.

 Նի քո լե տա Սին փոես
 Վորս թե րի հա մալ սա րան

 Մեծ Բրի տա նի ա

«Ո՞Վ ԿԱ ԱՅՍ ՏԵՂ» – ՀԱՄ ԼԵ ՏԸ ԵՎ ՌՈՒ ՄԻ ՆԻ ԱՆ  
1989 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻՑ ՀԵ ՏՈ

 Համ լե տը Շեքս պի րի այն ող բեր գու թյունն է, որ կա րո ղա նում է այս 
հար ցը ուղ ղել Ռու մի նի ային՝ իր պատ մու թյան վճ ռա կան պա հե րին։ 
Հա մա րյա եր կու հա րյուր քսան տա րի նե րի ըն թաց քում ող բեր գու թյան 
ռու մի նա կան բե մադ րու թյուն նե րը, թարգ մա նու թյուն նե րը և քն նա դա- 
տա կան սահ մա նում նե րը ամ փո փել են Ռու մի նի այի խո հերն ինքն իր 
մա սին պատ մա կան շր ջա դար ձային պա հե րին։ 

Այս զե կու ցու մը եր կու նպա տակ ու նի. մինչ այն բնու թագ րում է Համ-
լե տի և Ռու մի նի այի մի ա հյուս ված պատ մու թյու նը եր րորդ հազա րա մյա-
կում, այն նաև մեկ նա բա նում է, թե ին չու Համ լե տը Ռու մի նի ա յում չի 
կա յա ցել 2009 թվա կա նից այս կողմ, և հարց է ծա գում երկ րի ներ կա 
իրա վի ճա կի մա սին։
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