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У Києві в Національному академічному театрі оперети відбулася 

прем’єра мюзиклу «Скрипаль на даху», який входить до п’ятірки 

найкращих у світі. Виставу створили композитор Джеремі Бок і 

лібретисти Джозеф Стайн і Шелдон Харнік, взявши за основу 

повість «Тев’є-молочник» видатного письменника і драматурга 

Шолом-Алейхема. Оригінальну режисуру й постановку Джерома 

Роббінса відтворив народний артист України, голова Національної 

спілки театральних діячів України (НСТДУ) і директор-художній 

керівник театру оперети України Богдан Струтинський. 

«До прем’єри мюзиклу «Скрипаль на даху» ми йшли довго, оскільки чекали 

ліцензію. Переговорний процес тривав майже п’ять років. Цей спектакль про 

Україну, про співіснування в одному середовищі людей, які знаходять спільні 
цінності, які називаються традиціями», – розповів Богдан Струтинський. 

Тема традицій, згідно із задумом авторів, стала концепцією всього твору. 

Традиції життя, їх збереження, дотримання їх жителями єврейського 

міста Анатевка, що під Києвом, сколихнули почуття людей різних 

національностей і віросповідань. 
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«Я досліджував історію і культуру цього вічного, класичного матеріалу. Моїм 
завданням було об’єднати усі ідеї та винести їх на суд глядача у візуальній 

формі. У першій дії цього спектаклю ми створювали рай сім’ї, рай людського 

щастя. У другій дії цей рай знищують, і він зникає», – говорив художник-
постановник Олександр Білозуб. 

«Скрипаль на даху» в Національній опереті України – це спроба 

сучасного відображення складного поєднання розбіжностей життя. 

Філософська та лірична постановка, де в сценічній реальності 

акторського буття грають музика, колір, безмежні почуття. 

«Втілити цей спектакль було моєю мрією. Нарешті вона здійснилася», – 
зазначив балетмейстер-постановник Вадим Прокопенко. 

Мюзикл «Скрипаль на даху», який вперше було поставлено на Бродвеї в 

1964 році, підкорив серця мільйонів. Досі він є одним з найпопулярніших 

у світі! 

«Це фантастичний матеріал. Цей мюзикл вісім разів отримав 

найпрестижнішу театральну нагороду «Тоні». Його було зіграно понад 3 
тисячі разів на Бродвеї», – сказав диригент-постановник Ігор Ярошенко. 

Перші постановки вистави «Скрипаль на даху» на головній сцені 

Національної опери України заплановані на 25, 26, 31 травня і 1 червня. 

«Матеріал дуже глибокий, серйозний. У ньому добре поєднуються драматургія 

і музика. Музика добре відображає текст. Усіх запрошуємо», – зазначив 
хормейстер-постановник Сергій Нестерук. 
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