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««««ԴիմակԴիմակԴիմակԴիմակ» » » » ևևևև    ««««խխխխամաճիկամաճիկամաճիկամաճիկ» » » » հասկացություններիհասկացություններիհասկացություններիհասկացությունների    արտահայտումըարտահայտումըարտահայտումըարտահայտումը    
Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի ««««ՀՀՀՀենրիենրիենրիենրի    IVIVIVIV» » » » դրամայումդրամայումդրամայումդրամայում    

    
ԱնիԱնիԱնիԱնի    ՀամբաՀամբաՀամբաՀամբարձումյանրձումյանրձումյանրձումյան        

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . դրամատուրգիա, դիմակ, խամաճիկ, իտալա-

կան թատրոն, իմպրովիզ, ինքնության երկփեղկում 
 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

20-րդ դարում մի շարք դրամատուրգներ փորձում են գտնել թատե-
րական արտահայտչամիջոցների նոր եղանակներ: Նոր եղանակների 
փնտրման ճանապարհին հետաքրքիր էր նրանց հղումը հին թա-
տերական ձևերին, մասնավորապես, Կոմեդիա դել արտեին: Կոմեդիա 
դել արտեն (La Commedia dell’arte) իտալական մասնագիտացված թատ-
րոնի անվանումն է, որի անբաժան մասն էին կազմում դիմակները, մնջա-
խաղը, հանպատրաստից խաղ ենթադրող հատվածները1: Կոմեդիա դել 
արտեն թատերական այն հազվադեպ ձևերից էր, որը շեշտը դնում էր դի-
մակավորման, դերասանի մարմնի ճկունության վրա: 20-րդ դարը 
ուղենշային է դառնում այնքանով, որքանով որ այն թատրոնի այս 
տեսակը սկսում է դիտարկել որպես գեղագիտական կառույց, կերպարա-
կերտման հզոր միջոց և հենք թատերական մտքի ավանդների վերա-
իմաստավորման համար2: Պիրանդելլոյի յուրահատկությունը որպես 
հեղինակ կայանում է նրանում, որ վերցնելով ազգային ավանդույթից 
եկող տարրերը` նա դրանք զուգակցում է մոդեռնիզմի տարրերի հետ` 
ընդլայնելով դիմակի սեմանտիկ դաշտը, առավել լայն ընդգրում տալով 
իմպրովիզին, և օգտագործում եվրոպական բեմից եկող դերասանական 
վարպետության տեսլականը:  

Հոդվածագրի նպատակն է ցույցադրել «դիմակ» և «խամաճիկ» հաս-
կացությունների արտահայտումը «Հենրի IV-ը» դրամայում, և թե ինչպես 
է հեղինակը կիրառում սույն եզրույթները հերոսի ինքնության դրաման 
ցուցադրելու համար: Մեթոդներից նախապատվություն է տրվել պատ-
մահամեմատականին: 

                                                                 
1 Rudlin J., Commedia Dell’Arte: An Actor’s Handbook, England, 2002, p. 25: 
2 Молодцова М. Комедия дель арте (История и современная судьба). Ленинград, 

1990, 155 с. 
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Պիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրը    

«Հենրի IV-ը» որպես դրամա չափազանց բազմաշերտ է: Անգամ 
Կոմեդիա դել արտեից բխող առնչություններն այստեղ դրսևորվում են 
բազմաշերտությամբ` հարաբերվելով հերոսի ներքին ճգնաժամի հետ: 

Ընդհանրություններից առաջինը և եթե ոչ ամենագլխավորը դիմակի 
հասկացությունն է: Դիմակի գաղափարը որպես այդպիսին շղթայի նման 
անցնում է Պիրանդելլոյի մեկ պիեսից մյուցը, սակայն իմաստային ամե-
նալայն ընդգրկումը այն ստանում է «Վեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս» 
(1921) և «Հենրի IV» (1921) պիեսներում:  

Սույն հոդվածում առավել հանգամանալից կկենտրոնանք «Հենրի 
IV»-ում դիմակի կոնցեպտի վրա, քանզի դիմակը «Հենրի IV»-ում օբսո-
լյուտ կերպով է ռեալիզացվում3: Պիրանդելլոն կարելի է ասել, օգտագոր-
ծում է դիմակի ողջ պոտենցիալը իր պիեսում: Օրինակ, եթե «Վեց պերսո-
նաժ հեղինակ որոնելիս» պիեսում առաջին պլանում է իմպրովիզի իմի-
տացիան և հերոս-կերպարների ինքնության որոնումը, ապա Հենրի IV-
ում այս երկուսի գործառույթները գլխիվայր շրջվում են: Առաջին պլա-
նում հայտվում է հերոսի ինքնության դրաման, իսկ երկրորդում խաղար-
կային ձևերը: Ինքնության դրամայի բացահայտումը իր հերթին Պիրան-
դելլոն իրականացնում է «դիմակ» և «դիմակահանդես» հասկացություն-
ների օգնությամբ: 

Ըստ սյուժեի` Հենրի IV-ը, ով գլխավոր հերոսն է, երևակայում է իրեն 
որպես 11-րդ դարի գերմանական կայսր (Հենրի IV-ը Գերմանական 
արքա էր, Սալիսյան դինաստյայից (Օրլանդո. «Մեծ և ողբերգական 
արքա»4), երբ դիմակահանդեսի ժամանակ դժբախտ պատահարի 
հետևանքով ընկնում է ձիուց և ստանում է ուղեղի վնասվածք:  

Կերպարակերտումը ընթանում է երկու ուղղությամբ: Մի կողմում 
Հենրիի ընտանիքի դերակատարներն են, որոնք, ստանձնելով պատմա-
կան ֆիգուրների դերեր, փորձում են վերջինիս դուրս հանել տվյալ դրու-
թյունից և Հենրին՝ մյուս կողմից: Հերոսների առաջին իսկ խոսակցությու-
նից պարզ է դառնում, որ գործ ենք ունենալու դիմակահանդեսի հետ: 
Անգամ Հենրիի խելագարության սկիզբն է դիմակահանդեսային խրախ-
ճանքից սկսվում, երբ Մատիլդան առաջարկում է, որ դիմակահանդեսի 

                                                                 
3 Dina Nabil Abdel Rahman Ibrahim, Luigi Pirandello’s Contribution to Modern 

Theatre: A Study of Six Characters in Search of an Author and Henry IV, Anexandria, 
2015, p. 22. 

4 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 5. 
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ընթացքում հերոսներն ընտրեն իրենց համար հայտնի պատմական ֆի-
գուրների դերեր և հագուստներ: Ընտրելով այս երկուսը` հերոսների 
սկզբնական դիմակահանդեսային խրախճանքը վերանում է, և վերջին-
ներս հայտնվում են «կյանքի դիմակահանդեսում»: Հագուստն իր հերթին 
հանդես է գալիս որպես նոր ինքնությունը արտահայտող գործիք: Նրա 
գործառույթը նույնանում է դիմակի գործառույթին (Լանդոլֆո. «Մի ան-
հանգստացեք, նա (Հենրին) չի հիշում դեմքերը, նա ավելի շատ նայում է 
հագուստին, քան մարդու դեմքին»5):      

Միևնույն ժամանակ Պիրանդելլոն ցանկանում էր օգտագործել նաև 
իրական դիմակներ: Կողմ լինելով իրական դիմակի օգտագործմանը` 
շատ հաճախ իր բեմադրություններում սահմանափակվում է ոճավորված 
դիմահարդարման և լուսային էֆեկտների օգտագործմամբ: Սա գուցե և 
ավանդույթը առավել ներքին-հոգեբանական տիրույթ փոխանցելու ցան-
կությունից էր. «Դիմակը վերջինիս տրամադրում էր իրական սիմվոլ 
պատրանքի և իրականության բախման համար, որն իր պիեսների կենտ-
րոնական խնդիրն էր: Դիմակները վերջինիս համար և պաշտպանողա-
կան էին, և ապակառուցողական, և նրանք ծառայում էին որպես մետա-
ֆորներ, ինչպես նաև թատերական միջոցներ»6: Սրանից կարելի է 
ենթադրել, որ Պիրանդելլոյի համար դիմակը նախ և առաջ ներքին 
խնդիրների արտահայտման միջոց է:  

 
Դիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթները    

Դիմակը, հենց որպես օբյեկտ, ունի հետաքրքիր երկակի գործա-
ռույթ` կոծկող և բացահայտող, որոնց վրա ուշադրություն է դարձնում 
հեղինակը: Այս երկու հատկանիշները արտահայտվում են «Հենրի IV»-
ում, ընդ որում եթե բացահայտումը Կոմեդիա դել արտեից եկող արձա-
գանքի արդյունքն էր (Կոմեդիա դել արտեում կերպարների հիմնական 
գործառույթը հասկանալի էր դառնում դիմակների օգնությամբ, որոնք 
ունեին ֆիքսված ձևեր), ապա քողարկումը մոդեռն մտքի ազդեցության 
արդյունք էր:       

Մոդեռն գիտակցության մեջ, դիմակի առաջնային գործառույթը դառ-
նում է քողարկումը, և դա մեծապես կապվում է հասարակական և անձ-
նային նորմերի, սպասելիքների անհամատեղելիության հետ: Մարդկային 

                                                                 
5 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 7. 
6 Fisher J., An Author in Search of Characters: Pirandello and Commedia dell’arte, 

Modern Drama, Canada, 1992, p. 550. 
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աշխարհընկալումը հաճախ չի համապատասխանում հասարակության 
թելադրած կանոններին, ինչի հետևանքով էլ անձի ներսում հակասու-
թյուն է իհայտ գալիս, որի հիմնական լուծումը կամ հաղթահարումը 
անձը տեսնում է դիմակավորման մեջ:  

Պիրանդելլոյի, որպես մոդեռն հեղինակի յուրահատկությունը, դիմա-
կի այս երկու մոտեցումների համադրումն է: Դիմակն իր հերթին դառնում 
է ինքնության կերտման գործիք, իսկ հայտնվելով կրողի դեմքին` ինքնու-
թյուն: Այդ ինքնությունն իր հերթին կարող է լինել կեղծ կամ իրական, ինչը 
որոշվում է դիմակը կրող անձի կողմից: Եթե վերջինս, կրելով դիմակ, 
հավատում է դիմակի տված ինքնության ճշմարտացիությանը, ապա 
ենթագիտակցական մակարդակում տեղի է ունենում դիմակակրի ինքնու-
թյունների տարալուծում կամ իդենտիֆիկացում, այսինքն` տվյալ պարա-
գայում դիմակակիրը չի զգում որևէ տարբերություն իր իրական «Ես»-ի և 
իդենտֆիկացված «Ես»-ի` դիմակի միջև, ինչպես Հենրիի պարագայում 
տեղի է ունենում պիեսի սկզբում: Փոխարենը, եթե դիմակ կրելու պա-
հանջը գալիս է գիտակցությունից, ապա այստեղ ինքնությունների նույ-
նացում տեղի չի ունենում, ինչպես Հենրիի շրջապատի պարագայում:  

Բոլոր կերպարները բացի Հենրիից ունեն երկակի ինքնություն և դրա 
համար էլ երկու անուն: Փոխարենը, Հենրին ունի միայն մեկ անուն` կեր-
պարի անվանումը և իր իրական անունը երբեք չի ասվում: Ի տարբերու-
թյուն մնացյալ կերպարների, Հենրին չի խաղում Հենրի IV-րդի դերը, 
քանզի դա նրա ինքնությունն է, տեղի է ունեցել ինքնության և կերպարի 
տարրալուծում, այդ է պատճառը, որ նա կարողանում է զգալ մնացածի 
խաղը (քանզի տվյալ պարագայում կերպար-ինքնություն տարալուծում 
չկա), բայց չի կարողանում տեսնել իր խաղը, քանզի դա վաղուց արդեն 
խաղ չէ իր համար, դա իր կյանքն է. «Հետաքրքրաշարժն այն է, որ որպես 
կերպար, չնայած խենթ լինելուն, նա միակ է պիեսում, ով ունի ֆիքսված 
ինքնություն, որը պարադոքսորեն ցուցադրում է վերջինիս իրական 
կերպար լինելը և կանխում է վերջինիս` երկակի ինքնությունների միջև 
տատանվելուց»7, (Մատիլդա. «Ես երբեք չեմ մոռանա այդ տեսարանը, մեր 
բոլոր հիմար, աղավաղված դեմքերը դիմակների ետևում իր ահավոր 
դիմակի առջև, որն արդեն դիմակ չէր, այլ խելագարություն»8):  

Չնայած խելագարության դրսևորմանը՝ Հենրին միշտ ուշադրության 
                                                                 

7 Dina Nabil Abdel Rahman Ibrahim, Luigi Pirandello’s Contribution to Modern 
Theatre: A Study of Six Characters in Search of an Author and Henry IV, Anexandria, 
2015, p. 22. 

8 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 8 
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տակ է պահում միջավայրին և հիմարեցնում նրանց. «Դժբախտ, վախե-
ցած ծաղրածուներ: Եվ դուք (դիմելով սպասավորներին) զարմացած եք, 
որ ես հիմա պատռում եմ նրանց ծիծաղելի դիմակները, կարծես դա ես 
չէի, ով այնպես արեց, որ նրանք դիմակավորվեն` բավարարելով իմ` 
խելագարի դեր կատարելու ցանկությունը»9: Փոխարենը, առաջին արա-
րում, ստեղծվում է տպավորություն, թե իրական մոլորյալները մնացյալ 
կերպարներն են, որոնք ողջ ընթացքում քննարկում են իրենց հանձն 
առած դերերը, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ դիմակներ` Հենրի IV-ի ստեղ-
ծած իրականության մեջ հանդես գալու համար:  

Սրա հետ մեկտեղ, Հենրիի շրջապատը օգտագործում է դիմակներ 
զուտ որպես քողարկման միջոցներ Հենրիին օգնելու համար, բայց նրանք 
չեն հավատում իրենց ստանձնած դերերի իրական լինելուն. «Մենք ձևն 
ենք և մեզ պակասում է բովանդակությունը <…> Մենք ավելի վատ կացու-
թյան մեջ ենք, քան Հենրի IV-ի իրական գաղտնի խորհրդատուներն են 
եղել <…> Նրանց համար դա խաղ չէր, դա կյանք էր»10, (Բժիշկ. «Եվ ահա 
իր սուր և խորաթափանց զառանցանքում նա միանգամից զգաց տարբե-
րությունը իր և մեր կերպարների միջև առկա տարբերությունը, այն, որ 
մեր կերպարներում մի բան կեղծ է»11): Մնացյալ կերպարների դրաման 
սեփական ինքնությունը գիտակցված մի կողմ դնելու մեջ է: 
Դիմակը թաքցնում է մարդու դեմքը, հատկապես, երբ ցանկանում է խու-
սափել որոշակի անօգուտ պարտավորություններից. «Հենրին, չնայած 
դառնում է խելագար և խաղում է խելագարի դեր, դա նրա միակ լուծումն 
է ունենալու անմահ հոգի, որը ոչ թե նրա, այլ իրական Henry IV-ին է: 
Հետևաբար, Հենրին որոնում է կերպարի կայունությունը և հավերժու-
թյունը, այլ ոչ թե մարդկային կյանքի կարճատև պատրանքը»12 Հենրի. 
«Մեզանից ոչ ոք չի խաբում և չի ձևացնում: Ավելին, մենք ինքնակամ ենք 
կրում մեր կողմից հնարված դիմակները <…> Մենք շարունակում ենք 
ամուր կառչել մեր դիմակից, ինչպես ծերունին, ով ներկում է իր մազերը 
<…> Դուք ներկում եք նրանց ոչ նրա համար, որ խաբեք ուրիշներին կամ 
ինքներդ ձեզ. դուք ցանկանում եք մի փոքր, քիչ-քիչ փոխել Ձեր հայելային 
արտացոլանքը» 13: Պիրանդելլոյի հերոսը հակված է դեպի իր սեփական 
«Ես»-ը: Այլ հարց է, որ իտալացի դրամատուրգի պիեսներում հերոսների` 

                                                                 
9 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 61. 
10 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 7 
11 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 22. 
12 Guglielminetti Marziano, Pirandello,Salerno, 2006, p.128. 
13 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 27. 
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սեփական «Ես»-ի փնտրտուքը ունենում է դրամատիկ վերջաբան. 
«…հերոսը փորձում է «վերադառնալ դեպի մարդը», ձգտում է հաղթահա-
րել իր մեջ «օտարված մարդուն» և ունակ չէ դա անել14, «Վեց պերսոնաժ-
ները իրենց տեսակով ֆանտոմներ են, «մերժվածներ», ովքեր գիտեն, որ 
կարող են ռեալիզացվել լոկ լինելով գեղարվեստական կերպարների 
մարմնավորումներ: «Մերժված» Հենրի IV-րդի համար խաղը միակ եղա-
նակն է պահպանելու ինքն իրեն: Արքա-ծաղրածուի բազմակողմանիորեն 
տառապող կերպարը գոյատևման խաղ-պայքարի արդյունք է »15: Որո-
նելով ժամանակ և տարածություն գոյություն ունենալու համար` Հենրին 
հայտնվում է հավերժական դիմակահանդեսում. իր դիմակը, պալատը, 
հագուստները և նոր փոխառված ինքնությունը: 

Խամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթը    

Պիեսում Պիրանդելլոն կիրառում է նաև «Խամաճիկ» հասկացու-
թյունը: Այս տեսանկյունից հատկանշական է Էդվարդ Կրեյգի մոտեցումը 
Կոմեդիա դել արտեի ավանդույթին և վերջինից Պիրանդելլոյի կրած ազդե-
ցությունը: Կրեյգը կարծում էր, որ չկա այնպիսի հասկացողություն, ինչ-
պիսին հանճարեղ դերասանն է: Դրա փոխարեն նա մեծ կարևորություն է 
տալիս ռեժիսիորի աշխատանքին: Ըստ վերջինիս` դերասանը լավն է 
այնքանով, որքանով որ նա կարողանում է յուրացնել բեմական տեխ-
նիկայի ձևերը, որոնք թելադրվում են ռեժիսիորի կողմից: Այլ կերպ ասած` 
դերասանը Կրեյգի թատրոնում դառնում է խամաճիկ ռեժիսիորի ձեռքում16: 
Միևնույն տեսլականը մենք տեսնում ենք Պիրանդելլոյի թատրոնում: 

Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Ջեյմս Ֆիշերը, Պիրանդելլոն 
տեսնում է հեղինակին, ավելի քան դերասանին, որպես իրական թատե-
րական ստեղծագործող (theatrical creator), չնայած իր այն համոզմանը, որ 
բազմաթիվ վատ դերեր հաջողվել են շնորհիվ դերասանական աշխա-
տանքի17: Ավելին, Պիրանդելլոն գլխավոր հերոսին դարձնում է հեղինակ 
և «բեմադրող» հետագա իրադարձությունների զարգացման կոնտեքս-
տում: Այն ֆունկցիան, որը «Վեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս պիեսում» 
դրվում է հեղինակի վրա, «Հենրի IV»-ում այդ գործառույթի կրողը հենց 

                                                                 
14 Зингерман Б., Очерки истории драмы 20 века., Москва, 1979, с. 213. 
15 Джурова Т., Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова., Санкт-

Петербург, 2010, c. 158. 
16 Craig, E. G. On the Art of the Theater, London, 1924, p. 11. 
17 Fisher J., An Author in Search of Characters: Pirandello and Commedia dell'arte, 

Modern Drama, Canada, 1992, p. 498. 
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ինքն է` գլխավոր հերոսը, ով դառնում է կերպարների հետագա գործո-
ղությունների հեղինակը: Անգիտակցորեն նա դառնում է դերաբաշխող 
մնացյալ կերպարների համար, քանզի կերպարները` մտնելով իր իրա-
կանություն, որն իր հերթին նույնանում է բեմին, դառնում են «խամաճիկ-
ներ» Հենրիի «ներկայացման» մեջ, յուրաքանչյուրն ունի իր կաղապար-
ված դերը (նաժիշտ, խորհրդական, քահանա), հետևում է սխեմայի. 
«…Մենք ապրում ենք այստեղ, այս հրաշալի պալատում, դիմակավոր-
ված… ինչի համար: Որպեսզի ոչինչ չանենք… Մենք իսկապես խամա-
ճիկներ ենք` կախված պատից (դերասան-խամաճիկ զուգահեռը` Կրեյգ), 
սպասում ենք, որպեսզի մեկը մեզ վերցնի, ստիպի շարժվել և ասել մի 
քանի բառ <…> Մենք կկապենք քո ձգանները և քեզ կարգի կբերենք, ինչ-
պես ամենաընդունակ և կատարյալ խամաճիկի»18:    

Հենրին որպես կերպար, թերևս ամենաբազմաշերտն է Պիրանդելլոյի 
բոլոր կերպարներից: Նրա գործառույթների դաշտը ամենաընդգրկունն է: 
Հենրին միաժամանակ կրում է պիեսի հեղինակի և գլխավոր հերոսի գոր-
ծառույթները: Ընդ որում, երկու դեպքում էլ նա իրավիճակը տեղափոխում 
է թատրոնից դեպի իրական կյանքի տիրույթ (Լանդոլֆո. «Խնդիրը արդեն 
դերերի մեջ չէ <…> Իրական ողբերգություն է խաղարկվում այստեղ»19):  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պիրանդելլոյի գլխավոր նպատակներից մեկն էր վերացնել սահմանը 
հանդիսատեի և դերասանի միջև` թույլ տալով վերջիններիս զգալու կեր-
պարների ողջ դրաման և ապրելու կատարսիս: Դրա համար նա կիրա-
ռում է թատերական այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, որոնք առավելա-
գույնս վերացնում են այդ պատնեշը: Հեղինակն իր դրամաներում, մաս-
նավորապես, «Հենրի IV»-ում, օգտագործելով «դիմակ» և «խամաճիկ» 
հասկացությունները, դրանք դարձնում է միջոց` ցուցադրելու հերոսների 
հոգեկան երկփեղկվածությունը և անկարողությունը, միաժամանակ ցան-
կանալով ցուցադրել 20-րդ դարի մարդու հոգեկան ճգնաժամը՝ նա նորա-
րության է ենթարկում սույն հասկացությունները, սակայն խնդրի բնույթը 
մնում է նույնը. երկփեղկված իրավիճակների օգնությամբ ներկայացնել 
հերոսների կարգավիճակների անելանելիությունը: Կերպարների ներքին 
որակները բացահայտվում են դիմակավորման և դիմակազերծման 
միջոցով, իսկ «խամաճիկացումը» դառնում է այն միջոցը, որով մնացյալ 
կերպարները հարաբերվում են Հենրիին: 

                                                                 
18 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 8. 
19 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 12. 
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Выражение концептов Выражение концептов Выражение концептов Выражение концептов ««««МаскаМаскаМаскаМаска»»»»    и и и и ««««МарионеткаМарионеткаМарионеткаМарионетка»»»»    в драмев драмев драмев драме    
Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло ««««Генри IVГенри IVГенри IVГенри IV»»»»  

    
Ани АмбарцумянАни АмбарцумянАни АмбарцумянАни Амбарцумян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: драматургия, маска, марионетка, итальянский театр, 

импровизация, дихотомия личности 
Комедия дель арте (La Commedia dell'arte) – название итальянского 

профессионального театра, который включает в себя маски, пантомиму, 
импровизацию. 

Комедия дель арте была одной из немногих театральных форм, в 
которой особое внимание уделялось маскам, актерской импровизации и 
гибкости тела. Это основные компоненты, привлекающие внимание 
драматургов 20-го века. Художники 20-го века стали рассматривать ее как 
эстетическую структуру, мощное средство образности, основу для 
переосмысления вкладов театральной мысли.  

Основная цель статьи – сформулировать концепции “марионетки” и 
“маски”, выраженные в комедии дель арте и в драме Луиджи Пиранделло 
“Генрих IV”. В то же время была предпринята попытка проанализировать 
эти концепции с точки зрения выражения внутреннего кризиса героев, 
показать их душевные переживания, их проявления в контексте театра 
масок и марионеток. 
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Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet”     
in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”    

 
Ani HambardzumyanAni HambardzumyanAni HambardzumyanAni Hambardzumyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: dramaturgy, mask, puppet, Italian theater, improvisation, 

dichotomy of identity 
La Commedia dell’arte is the name of an Italian professional theater, 

which includes masks, pantomime and improvisation. 
La Commedia dell’arte was one of the few theatrical forms to attach 

profound importance to masks, actor’s improvisation and body. These are the 
main components attracting the attention of 20th century playwrights. The 20th 
century artists began to see it as an aesthetic structure, a powerful means of 
imagery, a basis for reinterpreting the contributions of theatrical thought.  

The main purpose of the article is to formulate the concepts of “puppet” 
and “mask” expressed in La Commedia dell’arte and in the drama of Luigi 
Pirandello “Henry IV”. At the same time, an attempt was made to analyze these 
concepts in terms of expressing the internal crisis of the characters, to show 
their emotional experience, their manifestations in the context of mask and 
puppet theater. 
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