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14 листопада в рамках гастрольного туру львівський театр ім. М. Заньковецької на сцені театру імені Івана Франка зіграв
свю виставу-візитівку "Марія Заньковецька". Ця п'єса написана Іваном Рябокляча в 1971 році та презентована театру в 1972
році. З того часу вистава постійно є в репертуарі театру. Першу постановку тоді здійснив Олекса Ріпка. Близько 22 років ця
вистава йшла на сцені. Нову постановку в 2017 році здійснив Федір Стригун. До речі в тій першій постановці він грав М.
Садовського. 
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Ця вистава розповідає про творчий шлях Марії Заньковецької, охоплюючи невеликий проміжоток часу. Починається з
розповіді про її життя після закінцення пансіону, заміжжя, виступи у склад трупи М. Кропивницького та гастролі в
Петербурзі.  Біографія людини - це дуже важка та здебільшого не дуже цікава тема для постановки в театрі. Серед київських
театрів Ольга Гаврілюк в Театрі імені Лесі Українки дуже цікаво та незвично підходить до вистав про відомих людей. І ось в
Львівському театрі ім. Занкьовецької здавалося із не дуже цікавї п'єси зробили цікаву вииставу. В цьому заслуга режисера
вистави народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Федора Стригуна.  Дивлячись
виставу в глядацькому залі, здавалося, що дивишся фільм про відому актрису. Швидка зміна декорацій переносила глядача
до різних локацій, де відбувалися подіїї - батьківський будинок, її з чоловіком житло, театр М. Кропивницького, вулиці,
сцена і т.д. Саме декорації (вишита завіса, яка розділяла сцену на дві половини) перед початком вистави говорять про те, що
мова піде про українську актрису. Крім того, вихід дівчини в українській сорочці під музичний супровід пісень Сестер
Тельнок наче занурює в укараїнську атмосферу. Ця дівчина на тлі вишитої завіси - це Україна. Так само, як Марія
Заньковецька стала уособленням України, граючи саме в українському театрі, українською мовою, прагнучи,щоб саме
український театр мав право на розвиток. Події у виставі відбуваються наприкінці ХІХ століття, після Емського
указу. Емський указ доповнював основні положення так званого Валуєвського циркуляра 1863 року. Указ забороняв:

Ввозити на територію Російської імперії з-за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу;
Видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот;
Друкувати будь-які книги українською мовою;
Ставити українські театральні вистави (заборону знято у 1881 р.);
Влаштовувати концерти з українськими піснями;
Викладати українською мовою в початкових школах.
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Саме в таких умовах М. Кропивницький і ставив вистави в своєму театрі. Українська мова, українська література, , історія,
український театр - це все вселяло страх Російській імперії. Тому Російська імперія, а потім і Радянський Союз весь час
намагався весь час заборонити все, що пов'язано з Україною. Події розгортаються в ХІХ столітті, але вони напрчуд актуальні
зараз. Саме зараз Україна воює за свою самобутність, за свою територію, мову, церкву. У виставі дуже чітко показано, як
актриса з трупи М. Кропиницького приймає запрошення грати в Маріїнському театрі, бо в неї буде зарплатня, гарантована
пенсія. Але вона перестає бути українською актрисою. Чомусь мені це нагадує наших українських артистів, хто
погоджується приймати запрошення від російських театрів. Але тільки зараз війна. Тоді війни не було. Чомусь в цьому світлі
згадуються слова, які звучать у фільмі "Дике поле", який вийшов у прокат 8 листопада. "Людину можна купити тільки тоді,
коли вона цього хоче сама". 
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Також заслугою того, що вистава виявилася цікавою, є акторська гра. Актори дійсно були на висоті. Головну роль у виставі
грає Альбіна Сотникова. Її Марія Заньковецька доволі сильна жінка, яка здатна захищати свою точку зору, захищати своє
право на вибір свого власного життєвого шляху, здатна проистояти всім труднощам і не зраджувати найближче оточення, яке
їй повірило. Також не залишився поза увагою і сам Федір Стригун. В новій постановці він вже грає батька Марії
Заноквецької, Костнтина Адасовського. Наталія Поліщук, яка зіграла не зовсім позитивну роль Агати Боярської, підкорила
неймовріним виконанням уривку партії Наталки з опери М. Лисенка "Наталка-Полтавка". Не менш вражаючими були Таїсія
Литвиненко (Віра Гаврилівна) та Валентина Щербанкь (Горпина Захарівна). Головні ролі також у  виставі зіграли   Орест
Гарда М. Кропивницього,  Андрій Войтюк М. Садовського , Василь Коржук П. Саксаганського.
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 Вистава дійсно справила враження, вона потужна, з дуже хорошою постановкою, гарною грою акторів (і не просто граною,
а теж вражаючою), з чудовим музичним супроводом ("Сестри Тельниюк").  Отже, Львівський театр підкорив київського
глядача. Тому будемо з нетерпінням чекати на черговий гастрольний тур до Києва і вже з новими виставами.
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