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«БАБА ПРІСЯ» ІЗ ХЕРСОНА

Цими днями до Одеського культурного центру, що на вулиці Василя Стуса, завітали сусіди — Херсонський
обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Куліша, які вже вдруге показали тут виставу «Баба
Пріся, або На початку і наприкінці часів».
Директор Одеського культурного центру Михайло Журавель якнайкраще відгукується про постанову сусідів:
— Мені дуже полюбилася ця вистава, попри те, що бачив її кілька варіантів. Те, як ви це робите — проникливо,
зворушливо, з іронією, я б назвав це просто — Знак якості українського театру.
«Баба Пріся» херсонців отримала першу премію на театральному фестивалі «Молоко-2018», який щороку відбувається в
Одесі, й настільки вразила глядачів, що гостям довелося повернутися на «біс»...
Дія п’єси відбувається у зоні відчуження Чорнобильської аварії, де нелегально живе у своїй хаті 86-літня баба Пріся з
донькою, медсестрою Славою та її психічно хворим сином Вовкою. Вони не потрібні державі з їхніми проблемами: у зоні
відчуження не повинно бути людей, вони тут — поза законом, їх формально просто нема. І тому їм доводиться
відстоювати своє право на життя.
Покинуте село неподалік від річки Прип’ять, маленький хутір, оточений лісами й болотами, — головне місце трагедії, що
розгортається перед очима...
Найпотужніший персонаж вистави — баба Пріся — у виконанні народної артистки України Олени Галл-Савальської,
залишаючись зовні старою бабуською, враз змінює свої іпостасі. То вона — дбайлива бабуся недолугого 28-літнього
Вовчика (Павло Костенко), якого, мов маленького, бере на ручки чи виконує з ним реп, то сувора мати нещасливої доньки
Слави (Світлана Журавльова), то хуліганка, що покурює якусь тільки їй відому травичку, то відьма-чарівниця, котра легко
знаходить спільну мову з лісовими істотами й уміє чаклувати, то непохитна жінка-воїн, здатна на чоловічі вчинки... Окрім
цих трьох персонажів, на сцені ще двоє — колишній Славин чоловік (заслужений артист України Сергій Михайловський) та
дільничний міліціонер (заслужений артист України Руслан Вишнивецький).
Гра акторів вражає професійністю і динамічністю — вистава відбувається, мов на одному подиху, не відпускаючи ні на
хвилинку, попри те, що впродовж двох актів нема жодної зміни декорацій. Дія то розгортається, то переходить в іншу
площину, то посилюється, то затихає — щоб за мить налетіти штормом. Сюжет розкручується у якомусь
фантасмагорійному вирі: тут змішуються й еротика, й ненормативна лексика, і чаклунство з містикою, і трагедія, і сміх, і
філософські роздуми — все одразу: недарма її жанр означений як трагікомедія.
Усе в цьому спектаклі вражає. Потужний текст п’єси Павла Ар’є, в якому кожна репліка потрапляє просто в серце і там
вибухає — почуттями, переживаннями.
Павло Ар’є — не лише драматург, а й режисер цієї вистави, відтак вклав у неї дуже багато особистого.
Там, у зоні відчуження, час циклічний, а не лінійний, як у звичайному світі:
— Ми живемо на початку та наприкінці часів… — такі філософські роздуми автор вкладає в уста баби Прісі.
І мені як глядачеві видається, що зона відчуження вийшла за межі 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС й
заполонила всю Україну. І ми всі тепер живемо на початку і наприкінці часів.
Театралка Ганна Кольцова зворушена постановкою херсонців:
— Мабуть, це найсильніша театральна вистава з усіх, які я бачила у житті...
Величезна подяка Михайлові Журавлю за його служіння українському театру, за ті непересічні події, які він створює для
одеситів, за те, що ми маємо змогу долучитися до таких великих театральних явищ.
До речі, абонементи на театральний фестиваль «Молоко», що відбудеться влітку, — вже у продажу!

Ольга ФІЛІППОВА.
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