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Камишникова Олеся

РепРезентацІЯ  
психІчних РозладІВ  

у сучаснІй бРитанськІй дРамІ:  
ВІд заангажоВаного театРу  
до театРу РозВажального

У розвідці, присвяченій аналізу перформативної 
природи психічних розладів і їхній репрезентації в 
сучасній англомовній драматургії, Крістіна Волд 
відзначає значну кількість п’єс, присвячених згада-
ним недугам, і зауважує, що наша культура дедалі 
більше схильна осмислювати сьогодення через тро-
пи психічних патологій (зокрема, на думку дослід-
ниці, ними виступають уявлення про істерію, травму 
і меланхолію) [1, 1]. Увага до відхилень у психічному 
бутті людини, яку демонструє низка драматичних 
творів 1990-х і 2000-х, немовби доповнює іншу рису 
сучасної британської драматургії, що на повну силу 
проявилася у рамках найгучнішого драматургічного 
феномену 1990-х у британській драмі – так званого 
театру-вам-в-обличчя (in-yer-face theatre): тенден-
цію до відведення центрального місця тілесності і, 
особливо, насильству над тілом [2, 104]. Рухаючись 
від 1990-х до 2000-х, ми спробуємо виявити різні 
за жанром, стилістикою і ставленням до обрано-
го матеріалу інтерпретації психічних захворювань 
у драматургії Великобританії, узявши за приклад 
п’єси авторів, творчість яких загалом демонструє 
інтерес до зображення змінених станів свідомості: 
Марини Карр, Сари Кейн, Джо Пенхолла й Ентоні 
Нільсона.
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У п’єсі Марини Карр «Порція Кохлан» (1996) 
історія Порції, головної героїні, розігрується на тлі 
реалістично відтвореної ірландської провінції, про-
те відлунює темою невблаганного фатуму, через 
що долю персонажа можна трактувати і як пси-
хологічну драму, спричинену особистим нещастям, 
і як реалізацію своєрідного родового прокляття – 
покарання за інцест, що відбувся у родині Порції. 
Героїня п’єси не може знайти щастя ані у сімейних 
стосунках – турботі про чоловіка і дітей, ані у 
відносинах із коханцем, ані у дружбі: їй не дає спо-
кою голос давно померлого брата-близнюка, із яким 
у дитинстві вони були надзвичайно близькими. Його 
майже безперестанний спів чує лише Порція, хоча 
забобонний місцевий люд і подейкує про неспокійну 
душу самовбивці, котра бродить берегом річки: 
п’ятнадцять років тому близнюки Порція і Габріель 
домовилися утопитися, але дівчина в останній мо-
мент зупинилася, а от хлопець потонув. З того 
часу, як здається Порції, брат дражнить і мучить 
її, змушуючи врешті-решт відмовитися від життя, 
здійснити відстрочений крок. 

Упродовж п’єси Порція у розмовах із батька-
ми звинувачує у смерті брата їх, всіляко уника-
ючи визнання власної провини, і лише незадо-
вго до власного самогубства розповідає чоловіку, 
що частково є призвідцею нещастя і сама. На за-
питання ж матері, чому вона допустила загибель 
Габріеля, Порція відповідає, що хтось із них двох 
мав померти – оскільки вони билися між собою на 
смерть. Надзвичайна спорідненість з братом, отже, 
відчувається героїнею і як щастя, і як лихо. Вона ту-
жить за відсутнім близнюком, описуючи його смерть 
як крючок, що застрягнув у ній [3, 170], а життя без 
брата – як існування без душі: «[к]оли Бог роздавав 
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душі, він, мабуть, переплутав наші з Габріелем, або 
дав нам одну на двох, і вона втонула у річці разом з 
ним…» [3, 135]. Разом з тим, ця близькість означає 
також, що спроби Порції виказати свою незалежність 
від брата, утвердити власну ідентичність – через 
роман із однокласником, дружбу, яка відчужувала її 
від Габріеля, заміжжя – приречені на невдачу. І коли 
її останнє зусилля через примирення з чоловіком 
«увійти в це життя і жити» [3, 174], попри тягар ми-
нулого, зазнає краху, у фіналі п’єси, над самотньою 
Порцією, звучить «тріумфальний спів» (там само) її 
брата. Єдиний вид свободи бути собою, приступний 
героїні, вона здобуває ціною відмови від життя – 
Порція поступово проговорює у ході п’єси, під час 
розмов із різними персонажами, правду про себе і 
Габріеля, розриваючи при цьому зв’язки із шокова-
ними співрозмовниками і віддаляючись від світу.

Самогубчій меланхолії дорослої Порції, поро-
дженій сумом за втраченим об’єктом любові, чи 
можливому аналогічному стану її брата, котрий 
тяжко переживав зраду Порції, відколи та почала 
цікавитися світом за межами їхніх стосунків, у п’єсі 
дається й інше пояснення, котре дозволяє подиви-
тися на історію цих героїв як на частину більш мас-
штабного явища: виною всім негараздам, як каже то 
одна, то інша дійова особа, є виродження роду, ви-
кликане зіпсутою кров’ю – чужаків, з якими хтось не-
обережно поріднився, або, навпаки, близьких членів 
сім’ї, які стали подружжям чи коханцями. Приміром, 
Блейз, бабуся Порції по батьковій лінії, звинувачує 
родину її матері, нарікаючи на їхню «циганську» і 
«чорну» кров [3, 151]; Меггі Мей, тітка Порції по лінії 
матері, перекладає відповідальність на ту обстави-
ну, що батько і матір Порції є дітьми від різних жінок, 
але одного чоловіка, а сама Блейз буцімто була за-
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чата від свого ж брата. На думку Меггі, самовбив-
ство Габріеля і депресія Порції є наслідком шлюбів 
між родичами у їхньому роду:«кров знає» [3, 165] 
про порушення належного порядку речей, навіть 
коли самій людині про це невідомо. Тема фатуму, 
який зумовлює долю героїв, також підтримується 
у п’єсі завдяки міфічному контексту, через прямі 
паралелі з елементами близнюкового міфу, а 
саме – з мотивами надзвичайної близькості та, з 
іншого боку, антагонізму між близнюками, інцесту 
між братом і сестрою, який розпочався ще в утробі 
матері, а також нещастя, яке цей зв’язок приносить 
спільноті. Із цієї точки зору, лихо, спричинене одру-
женнями близьких родичів у попередніх поколіннях 
родини (в тому числі – батьків Порції і Габріеля), 
проявляється у народженні дивних близнюків, а 
інцест між самими героями виливається у смерть 
Габріеля і комплекс Медеї, який мучить Порцію: 
вона нездатна піклуватися про народжених у шлюбі 
з Рафаелем Кохланом дітей, оскільки боїться завда-
ти їм болю чи заподіяти каліцтво («Коли я їх купаю, 
я думаю лише про те, що можу їх втопити, коли з 
ними граю – що можу їх поранити. Мені доводиться 
втікати і ховатися від них, адже я боюся, що можу 
це зробити» [3, 155]. Таким чином, нестабільний 
психічний стан Порції, з її депресією, змінами на-
строю, суїцидальними настроями і слуховими га-
люцинаціями (адже, хоча «привид Габріеля» і є у 
списку дійових осіб, ніхто, окрім Порції і глядачів, 
не відчуває його присутності), піддається як пси-
хоаналітичній (наприклад, в аналізі Крістіни Волд 
[1, 184–198]), так і міфокритичній інтерпретації – 
як робота меланхолії чи покарання за переступ. 
Балансуючи між реалістично представленим зов-
нішнім світом і зануренням у внутрішній стан ге-
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роїні, між можливістю біологічного, психологічного 
і містичного пояснення її почуттів і поведінки, п’єса 
Марини Карр максимально залучає реципієнта до 
співтворення змісту.

Деякі з мотивів «Порції Кохлан» підхоплює 
драма Сари Кейн «Психоз о 4.48» (1999), у якій 
мовлення різних (неназваних) осіб розмежова-
но настільки умовно, що це дає підстави вважати 
діалоги частиною внутрішнього мовлення одного 
персонажа – чи то уявними бесідами із вигадани-
ми співрозмовниками, чи пригаданими розмовами 
з реальними людьми. Як і героїня Марини Карр, 
центральний персонаж у Кейн страждає від втрати 
об’єкту пристрасті: «<…> не можу повірити, що я 
відчуваю все це до тебе, а ти не відчуваєш нічого. 
<…> виходжу з дому о шостій ранку і починаю шу-
кати тебе <…> людину, якої не існує», – промовляє 
центральний «голос» монологу [4, 214–215]. Обом 
їм також ідеться про пошуки власної ідентичності, 
можливо – утраченої через те, що власне «я» 
замінив інтеріоризований образ недосяжного бажа-
ного предмету, можливо – проблематичної від само-
го початку. «Тіло і душу ніколи не можна з’єднати», 
[4, 212] – зауважує персонаж «Психозу…», до-
даючи згодом, що «так і не зустріла себе, чиє об-
личчя приклеєне на споді мого розуму» [4, 245]. 
Проте, на відміну від п’єси Карр, де суб’єктивний 
погляд на дійсність доповнюється об’єктивною 
реальністю, а наближення до правди відбувається 
через висування різних версій подій вустами 
Порції та інших персонажів, текст Кейн відображає 
реальність лише з однієї точки зору. Наративна 
перспектива монологу визначається виключно по-
глядом психічно хворої людини – як і оголошує на-
зва п’єси, у ній розглядаються психотичні епізоди, 
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пережиті центральним персонажем на тлі тривалої 
депресії. Героїня «Психозу…» проходить шлях від 
примусової госпіталізації, про яку згадує із соро-
мом і відразою, до боротьби з недугою, а далі – від 
усвідомлення марності зусиль медицини до утвер-
дження в думці про те, що її хвороба, стигматизо-
вана суспільством («Ми прокляті / парії розуму» 
[4, 228]), є бажанішим станом, аніж добровільне 
прийняття імперативу «Підкорися красивій брехні – 
/ хронічному божевіллю здорових» [4, 229]. 

Основну тему твору, якою є переосмислення 
опозиції розум – божевілля, нормальність – не-
нормальність (sanity – insanity), можна просте-
жити на прикладі рефрену про 4.48 ранку, який 
проходить через усю драму. Ця мить спочат-
ку характеризується як час найглибшої депресії 
(«О 4.48 / коли приходить відчай / я повішуся / під 
звуки дихання мого коханця» [4, 207]), згодом – як 
момент, після якого неможливе жодне вислов-
лювання («Після 4.48 я більше не буду говорити» 
[4, 213] – ймовірно, через те, що ця пора завершує 
«ніч, в яку мені відкрилося все» і після якої героїня 
нездатна продовжувати говорити [4, 205]), і, на-
решті, як період ясності розуму, звільненого від 
полону суспільних умовностей стосовно того, що 
вважається нормальним станом психіки, а що – ні 
(«О 4.48, / коли приходить ясність, / упродовж годи-
ни двадцять я перебуваю при розумі. / <…> Зараз, 
поки я тут, я бачу себе / та коли мене заворожують 
огидні примари щастя, / ница знада цього знаряддя 
чаклунства, / я не можу сягнути свого справжньо-
го “я”» [там само]). Загалом, спосіб інтерпретації 
психічної хвороби у п’єсі Кейн знаходиться в рамках 
канону метафоричного сприйняття божевілля, опи-
саного Сьюзен Зонтаґ: психічний недуг вважається 
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таким, що загострює свідомість, підносить її до 
стану пароксизмального просвітлення [5, 34–35] 
і є джерелом художньої творчості чи духовної 
оригінальності [5, 98]. Так, героїня Кейн, родом 
діяльності якої є літературна праця, говорить, що її 
«любитимуть за те, що мене знищує / <…> хворобу, 
яка розростається у звивах мого розуму» [4, 213], а 
також пов’язує своє захворювання із досвідом, який 
виходить за межі звичного: «Чому мене уражено? / 
Я бачила видіння Бога» [4, 228].

Утім, окрім суб’єктивної оцінки психічного роз-
ладу як амбівалентного дару-прокляття, котрий 
розриває зв’язок свідомості й тіла, але при цьому 
дозволяє доторкнутися до «справжнього “я”», у п’єсі 
присутній інший ракурс зображення недугу головної 
героїні – медичний дискурс. Йдеться, зокрема, про 
госпіталізацію (здійснену, вірогідно, після спроби са-
могубства), оцінку лікарським консиліумом, бесіди з 
психіатром, невдале медикаментозне лікування, ви-
писку з лікарні (через те, що туди привозять особу 
в значно важчому стані, яка потребує лікарняного 
ліжка), призначення так званого догляду в спільноті, 
тобто лікування вдома (community care), списки 
скарг і цілей, перший з яких віддзеркалює психічний 
стан, а останній має на меті візуалізувати бажані 
зміни, опис стосунків пацієнта і лікаря тощо. Кейн, 
разом з тим, не обходить зовнішній бік процесів 
перебігу й лікування психічного розладу – приміром, 
вона не береться за обговорення питання якості 
медичних послуг на прикладі програми догляду 
в спільноті, до якого звернеться Джо Пенхолл у 
«Синьому апельсині». Її метою, радше, є макси-
мально точне моделювання нестабільної свідомості 
героїні, яка сприймає дійсність у спотвореному 
вигляді: звинувачуючи у зраді свого психіатра, який 
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(чи яка) виказує до неї суто професійне ставлення, 
висловлюючи обурення іншими лікарям, котрі, як із 
розпачем думає персонаж, знають про її відчуття 
поразки і сорому, або доводячи, що ніхто не розуміє 
справжніх причин її депресії. 

На противагу «Порції Кохлан» і «Психозу о 
4.48», де увагу більшою мірою спрямовано на 
внутрішній стан психічно хворого персонажа, а не 
на об’єктивні обставини, в яких розгортається захво-
рювання, «Синій апельсин» (2000) Джо Пенхолла 
зосереджується на практичних питаннях лікування 
і політиці медичних установ щодо окремих категорій 
пацієнтів. У драмі Пенхолла Крістофер, 24-річний 
лондонець афро-карибського походження, потрап-
ляє до психіатричної лікарні, де закріплений за 
ним лікар діагностує у хлопця серйозне психічне 
захворювання. Щоб затвердити діагноз, молодому 
спеціалісту Брюсу потрібно проконсультуватися зі 
старшим колегою, тому він звертається до Роберта 
Сміта, свого потенційного наукового керівника і 
амбітного науковця. Роберт, проте, не вважає ви-
падок Крістофера таким, що заслуговує на ува-
гу, і радить (а згодом навіть наказує) молодшому 
співробітнику відпустити пацієнта додому, не затри-
муючи його для подальшого лікування. Суперечка 
щодо стану Крістофера, який, на думку Роберта, 
страждає на пограничний розлад особистості (не 
надто небезпечний для самого чоловіка і оточую-
чих) – або, як гадає Брюс, на шизофренію, котра в 
подальшому без лікування загостриться, – і стано-
вить зміст п’єси. Незгода між лікарями досить швид-
ко переростає у відкритий конфлікт: незважаючи 
на те, що Брюс зацікавлений у збереженні гарних 
стосунків із доктором Смітом, від якого залежить 
професійна кар’єра молодого чоловіка, він готовий 
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до кінця відстоювати те, що Крістофера слід зали-
шити у лікарні для подальшого обстеження і надан-
ня медичної допомоги. Коли доктору Сміту, якого 
уся ця ситуація відверто дратує, не вдається пере-
конати Брюса у тому, що пацієнта варто відправити 
додому, він намагається вплинути на колегу шанта-
жем; а згодом, у бесіді з Крістофером, котрий через 
свій параноїчний стан легко перебільшує сказане і 
робить неправильні висновки, Роберт налаштовує 
його проти молодого лікаря. Відсторонивши Брюса 
від ведення хворого, Роберт виписує Крістофера 
додому, попри те, що останній демонструє нові 
тривожні симптоми психічного розладу. Зрештою, 
Брюс, утративши надію допомогти Крістоферу або 
хоча б примиритися зі своїм безпосереднім началь-
ником, зважується на радикальний крок: подати 
скаргу на доктора Сміта. 

Ставлення обох спеціалістів до хворого, яке стає 
у п’єсі об’єктом уваги нарівні з їхніми професійними 
судженнями про психічний стан Крістофера, є да-
леким від ідеального. У розмові з Крістофером на 
початку драми Брюс компенсує нестачу впевненості 
у власних рішеннях підкресленою правильністю, 
змушуючи пацієнта коритися найдрібнішим інструк-
ціям, а наприкінці п’єси, нервуючи через загрозу 
звільнення, він зривається на крик, емоційно нама-
гаючись пояснити Крістоферу, що той став жерт-
вою маніпуляцій Роберта. Дії ж старшого лікаря 
виходять далеко за межі неввічливості чи пору-
шення політкоректності, якими можна дорікнути 
Брюсу. Роберт поводиться непрофесійно й неетич-
но, ігноруючи реальні проблеми пацієнта і вдаю-
чи при цьому, що діє заради його блага; керується 
ж він при цьому кількома важливими для себе 
міркуваннями. По-перше, Роберт прагне дотриму-
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ватися принципу деінституціалізованого лікування 
психічно хворих (уже згаданої практики «догляду 
у спільноті»), який є пріоритетним у британській 
психіатрії, орієнтованій на уникнення ізоляції хво-
рих від суспільства. Навряд чи, однак, це є дореч-
ним у випадку Крістофера: хоча після вибуття цього 
пацієнта із медичного закладу лікарняне ліжко, яке 
він займав, і звільниться для хворого у більш кри-
тичному стані, повертати Крістофера на лікування 
все-таки доведеться – після того, як його приму-
сово госпіталізують наступного разу, в набагато 
гіршому через прогрес хвороби стані. По-друге, 
Роберт розцінює психічний розлад Крістофера як 
неіснуючий: на переконання психіатра, етнічна 
група, до якої належить молодий чоловік, схиль-
на до цілком природної для її членів поведінки, 
котра видається представникам інших етносів 
божевіллям. Розроблена Робертом концепція «чор-
ного психозу» [3, 366] настільки важлива для на-
уковця, що змушує його нехтувати емпіричними 
даними: незважаючи на реальні факти, які гово-
рять про те, що у випадку Крістофера теорія не 
підтверджується, саме міркування про «культурну 
особливість» [3, 365] пацієнта зумовлюють рішення 
лікаря. Не бентежать доктора Сміта і можливі за-
киди щодо расистської природи його теоретич-
них побудов – хоча, як зауважує в ході полеміки 
Брюс, по суті, Роберт стверджує, що Крістофер 
«не може відрізнити реальності від марення, тому 
що <…> він чорний?» [3, 368–369]. Прикриваючись 
ліберальним ставленням до пацієнтів і турботою 
про їхнє майбутнє («Якщо ти не випустиш хлоп-
ця, він тут пропишеться на все життя. Йому стане 
тільки гірше. Зробиш із нього хворого» [3, 353], а 
також постколоніальною риторикою («Ти оцінюєш 
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ситуацію з точки зору власних культурних критеріїв. 
<…> У нас все ще живе наше колоніальне мину-
ле. Підозрілість у нас в крові – це наша культурна 
особливість» [3, 367], Роберт оперує стереотипа-
ми, відмовляється розглядати конкретний інцидент 
і бачити перед собою живу й унікальну людину. 
Відкритий фінал цієї драми-дискусії, позбавленої 
відвертого дидактизму (текст обходиться без про-
грамних монологів і стереотипних зображень до-
бра чи зла, жертви чи агресора), немовби запрошує 
реципієнта продовжувати обговорення піднятих пи-
тань расизму, який глибоко проникнув у державні 
інституції, і медичного обслуговування в умовах 
нестачі місць і специфічної політики системи охоро-
ни здоров’я. 

Іще один підхід до зображення психічної хво-
роби зустрічаємо у п’єсі Ентоні Нільсона «Чудовий 
світ Диссоції» (2004): концентруючись, як і «Порція 
Кохлан» чи «Психоз о 4.48», на внутрішньому до-
свіді психічно хворої людини, драма демонструє 
привабливість стану, в якому перебуває вражена 
недугою свідомість. Причина, яка змушує Лізу, го-
ловну героїню твору, час від часу відмовлятися 
від регулярного прийому медикаментів, котрий є 
запорукою її повноцінної взаємодії з об’єктивною 
реальністю, і заглиблюватися у сповнений ілюзій 
простір, суттєво відрізняється від мотивації пове-
дінки персонажів у Кейн чи Карр. Лізою керує не 
туга за втраченим об’єктом, котра затягує у фан-
тазм Порцію Кохлан, і не тенденція до ототож-
нення божевілля із просвітленням, присутня у 
«Психозі…» – хвороба спокушає її можливістю 
входження у фантастичний і сповнений незвичай-
них пригод світ. Епізод загострення психічної хво-
роби Лізи розгортається у формі чарівної історії 
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про мандрівку до країни Диссоції і квесту, який там 
належить здійснити героїні. За порадою загадко-
вого швейцарського годинникаря, «дуже схожо-
го на наше уявлення про те, як виглядає Зиґмунд 
Фройд» [6, 200] (саме з його появи і розпочинається 
Лізина подорож у божевілля), вона має поверну-
ти у своє життя втрачену рівновагу. У Диссоції Лізі 
повідомляють, що відновлення балансу її існування 
неминуче викличе загибель цієї химерної країни, 
необхідної, за словами тамтешніх жителів, для 
того, щоб захищати героїню від зла, присутнього 
у її житті й втіленого у просторі Диссоції в постаті 
страшного Руйнівника, який викликає у нових знай-
омих Лізи панічний страх. Однак Руйнівник, як зди-
вовано виявляє Ліза при зустрічі з ворогом Диссоції, 
має вигляд Вінса, її хлопця, котрий у другій дії 
п’єси, як і сестра Лізи, докорятиме поміщеній на 
лікування героїні тим, що вона вкотре знехтувала 
приписами лікарів. Злом, від якого оберігає Лізу 
Диссоція, є, очевидно, реальність, з якої Ліза не 
вперше рятується за допомогою вигадки. Контраст 
між двома світами: динамічно зображеним у першій 
дії простором Лізиного божевілля, де відбуваються 
пригоди і дива, з’являються чудернацькі персонажі 
у вигадливих костюмах, лунають пісні, і представ-
леною у другій дії статичною зовнішньою реаль-
ністю, яка обмежена лікарняною палатою, – уви-
разнює думку автора про те, що лікування психічної 
хвороби завжди пов’язано із придушенням люд-
ської індивідуальності [6, 270], і є переконливим 
обґрунтуванням слів Лізи про принадність «співу си-
рен» [6, 284], з яким вона порівнює своє занурення 
у психічну хворобу. Насамперед, проте, вражаюча 
у сценічному плані перша частина твору пропонує 
глядачам довершене шоу – екстраваганцу на тему 
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божевілля, у якій суть проблеми губиться за її 
яскравою репрезентацією.

Не вичерпуючи усього обширу тлумачень пси-
хічної хвороби у сучасній британській драмі, звер-
тання до творів Карр, Кейн, Нільсона і Пенхола, 
представників нового покоління драматургів, котре 
заявило про себе у 1990-х, дозволяє виявити різні 
напрямки осмислення проблеми, які варіюються 
від обговорення питання психічних розладів у 
соціальному контексті до опису внутрішнього до-
свіду захворювання чи навіть змалювання недугу як 
втечі у фантазм. Варто зазначити також – наскіль-
ки дає змогу судити порівняння представлених 
тут авторів – що серед способів осмислення фе-
номену психічної хвороби у британській драмі 
домінує не стільки інтерес до соціально-політич-
ного аспекту ситуації, скільки тенденція до «інтимі-
зації» та «романтизації» недугу, який переважно 
розглядається з внутрішньої точки зору і пов’язу-
ється із виходом за межі звичного буття. Якщо 
«театр пережитого досвіду» 1990-х звертався до 
образів насильства і тілесного страждання зад-
ля того, щоб, як образно висловився Алекс Сірз, 
узяти публіку за шкірку і трусити, аж доки вона не 
збагне сенсу сказаного [7, 4], продовжуючи, хоча і 
у своєрідний спосіб, традицію політично заангажо-
ваного театру попередніх десятиліть, метою якого 
було донести до глядача певну ідею, то розглянуті 
нами п’єси демонструють, попри гостроту теми, 
набагато меншу дидактичність, використовуючи 
психічну хворобу не лише як привід для обгово-
рення нагальних питань із життя суспільства, але і 
як вихідну точку для розгортання соліпсичного мо-
нологу із власним «я» або ескапістської фантазії, 
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котра має мало спільного з реальністю і її пробле-
мами. 
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анотація. У статті зроблено спробу розглянути різноманітні 
варіанти репрезентації психічних недуг у британській драмі 
1990-х – 2000-х років. Звертання до теми психічного розла-
ду аналізується на прикладі п’єс Сари Кейн, Ентоні Нільсона, 
Джо Пенхолла, Марини Карр, котрі демонструють кардиналь-
но відмінні підходи до її інтерпретації: від обстоювання прав 
маргіналізованої групи до погляду на хворобу як прояв фатуму.

ключовi слова: сучасний театр, британська драма, 
репрезентація хвороби.

аннотация. В статье сделано попытку рассмотреть раз-
личные варианты репрезентации психических недугов в бри-
танской драматургии 1990-х – 2000-х годов. Обращение к теме 
психического расстройства анализируется на примере пьес 
Сары Кейн, Энтони Нильсона, Джо Пенхолла, Марины Карр, 
демонстрирующих кардинально разные подходы к ее интер-



претации: от отстаивания прав маргинализированной группы 
до взгляда на болезнь как проявления фатума.

Ключевые слова: современный театр, британская драма, 
репрезентация болезни.

Summary. The article discusses four British plays of the 1990s 
and 2000s which offer different representations of mental illness. In 
particular, it analyses the way this theme is addressed in the 
dramas of Marina Carr, Sarah Kane, Anthony Neilson, and Joe 
Penhall which demonstrate vastly divergent approaches to the 
interpretation of mental illness in terms of content and structure: 
from speaking up for a marginalized community to viewing the 
affliction as a manifestation of fate, and from austere monological 
form to spectacular extravaganza. 

Drawing on Christina Wald’s observations concerning the 
performative use of psychic disorders and their representation in 
English-language drama which attests to the fact that contemporary 
culture relies on the tropes provided by psychic pathologies, the 
article focuses on plays that complement the interest in the physical 
side of human existence manifest in British theatre of the 1990s by 
looking into the question of mental, rather than bodily, trauma. The 
analysis of four chosen plays – Portia Coughlan by Marina Carr, 
4.48 Psychosis by Sarah Kane, The Wonderful World of Dissocia by 
Anthony Neilson, and Blue/Orange by Joe Penhall – reveals, 
respectively, how mental illness can be construed as a preternatural 
curse of mythical origin; seen from the perspective of its proximity to 
creative genius and in the light of the Romantic notion of the poet’s 
gift of prophecy; studied for the beauty of its fantastical realms; or 
dealt with as an issue which is deeply rooted in topical social 
context. 

As the examination of the given plays demonstrates, the 
predominant tendency is not to view mental illness in terms of 
societal issues, but to investigate it as a complex phenomenon of 
internal life – rich and alluring even if it is dangerously spinning out 
of control. The representation of illness lays ground for the explora-
tion of one’s subjectivity or for the development of an escapist 
fantasy remote from the problems of objective reality.

Keywords: contemporary theatre, British drama, representa-
tion of illness.
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