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Прем`єра: "Скрипаль на даху" (Театр оперети) 
25 травня в Київському театрі оперети відбулася прем`єра мюзикла "Скрипаль на даху".  

Мюзикл поставив Богдан Струтинський. Слід підкреслити, що у виставі задіяні майже весь 

склад театру оперети. Вперше сам мюзикл (музика Джеррі Бока, лібрето Джозефа Стайна та 

Шелдона Гарніка) відкрився на Бродвеї 22 вересня 1964 року. На слідуючий день стало 

зрозуміло, що з`явилася нова зірка. Мюзикл був закритий 12 липня 1972 року. На той час він 

вже був зіграний більше 3242 рази. І це лише за 8 років і дев`ять місяців. В 1965 році він 

отримав 9 нагород Тоні.  

 
 

 
 

Основний сюжет мюзиклу розгортається навколо Тев`є-молочара та його родини. Назву 

вибрано на честь відомої картини Марка Шагала. На ній зображено скрипаля на будинку у 

Вітебську. Адже в традиційному єврейському укладі скрипаль завжди був помітною 

фігурою, без якої не мислилися ні народження дитини, ні весілля, ні похорон. По суті, цей 

образ символізував життєвий цикл людини. Крім того, скрипаль на даху цілком міг 

співвідноситися з євреями в розгубленості і з проблемами, пов'язаними з цим, - на картині 

скрипаль наполегливо намагається втриматися на похилому схилі даху. Тому не дивно, що у 

виставі присутній скрипаль, який і з`являється завжди у скрутну годину.  
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Події розгортаються в Україні в селі Анатівка, де живе багато євреїв. Серед і Тев`є з 

дружиною Голдою та пятьма дочками. Він небагатий, але передусім цінує традиції, спокій 

вродині та хоче, щоб всі були щасливі. Він сприймає життя таким, яке воно є і, напевно, в 

цьому і є мудрість єврейського народу.  В нього з пятьох три дочки на виданні. Старшу 

Цейтл він хоче віддати за м`ясника Волфа, але вона любить бідного кравця Мотла. Мотл і 

Цейтель переконали його, але є проблема, як переконати дружину. Тут він розповідає про 

сон, в якому до нього прийшла бабуся. Слід підкреслити, що в цьому випадку було дуже 

цікаве режисерське рішення відносно зображення приходу бабусі у ві сні. Адже для нього 

головне, щоб вони щасливі. Але як каже сам Тев`є:"Вони такі щасливі, що не розміють, наскільки вони 

нещасні". Друга дочка Годель закохується у студента Перчика і згодом їде за ним у Сибір. Третя дочка 

Хава закохується в російського хлопця Федора. Їх вінчає православний священик і після цього вона для 

молочара вмерла. І тут ще приходить наказ залишити село. Вони змушені були емігруватив Америку.  
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Виставу поставив Богдан Струтинський. П`ять років йшли перемовни щодо постановки цієї вистави з 

правовласниками.  І ось вистава на сцені театру оперети в Києві. Я вже згадувала за цікаві рішення у 

виставі. Хочеться ще про одне згадати - весілля Цейтель і Мотла. Склдається враження, що майже всі 

артисти театру були присутні в той момент на сцені. Та музика, яка звучить у виставі настільки зачаровує, 

що здається ось-ось встанеш і будеш танцювати з ними.  
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Актори. Від них завжди дуже багато залежить. Адже вони повинні втілити всі режисерські задуми. Вони 

всі справилися з покладеним завданням. Всі актори, задіяні у виставі, були неперевшеними. Неймовірним 

був Тев`є Сергій Бондаренко. Він настільки глибоко зміг передати почуття та всі переживання свого 

героя, що неможливо було залишитися байдужою.  

 
 

Коли виходиш після вистави з відчуттям, що хочеш, щоб все повторилося знову, то розумієш, що 

обов`язково повернешся.  
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