
Синій пакет 

Кінороман у 7 частинах 

 

Виробництво ВУФКУ 

Сценарій Гео Шкурупія 

Режисер Фауст Лопатинський 

Оператор Олексій Калюжний 

Художник Іван Суворов 

 

У головних ролях: 

Надійка — Зінаїда Пігулович 

Петро Зуб — Михайло Щербак 

Терещук, батько Надійки — Осіп Мєрлатті 

 

Ніде громадянська війна не була такою тривалою і запеклою, як в Україні. Ледве 

робоча маса, яка завжди приходила на допомогу Червоній армії, встигала оговтатися після 

важких розправ денікінців, Петлюри чи банд Григор’єва, Зеленого, Махна, як знову 

з’являлися нові банди нових «отаманів» — прихильників Петлюри. І коли, здавалося, 

основні щупальці петлюрівщини відрубали, коли в Україні міг би вже настати мир після 

нескінченних боїв і розстрілів, почала наступ на Україну Польща. Користуючись важким для 

радянської влади моментом, гайдамаки (бандити, прихильники Петлюри) знову почали 

організовувати банди, знаходячи підтримку у сільських багатіїв — куркулів. 

«Синій пакет» — фільм з епохи цього наступу Польщі. У робочому селищі готується 

повстання проти «польської шляхти», яка вторглася і творить криваву розправу. Робочі 

почуваються не досить сильними, щоб самим, без чужої допомоги впоратися з поляками. 

Ватажок повстанського табору Зуб пропонує повстанському комітетові налагодити зв’язок з 

червоноармійським штабом Гурчака, який стоїть недалеко від селища. Для цього до Гурчака 

посилають з пакетом молодого робітника Петра, сина Зуба. 

З великою осторогою Петро пробирається верхи на коні через ліс, який аж кишить 

гайдамаками. Раптом із густих чагарників з’являється гайдамацький  сотник Галуз із двома 

гайдамаками. Петро не розгубився, він з усіх сил жене свого коня, намагаючись урятуватися 

від погоні. Кілька разів він мало не потрапляє в руки гайдамаків, але, врешті-решт, йому 

вдається врятуватися і доправити пакет за призначенням. 

У цей час робітники залишають завод і вирушають до лісу, в повстанський табір. 

Петро повертається від Гурчака з пакетом-відповіддю. І він, і його кінь стомлені 

довгим шляхом, і Петро вирішує заїхати відпочити в село до знайомої дівчини Надійки. 

Батько Надійка, куркуль і гайдамака, знаючи переконання Петра, старається 

розпитати його про мету поїздки і непомітно викрадає пакет. Петро приїжджає в табір, де 

його з напруженим нетерпінням чекають робітники. Він повідомляє їм, що привіз відповідь 

від Гурчака, шукає захований пакет і не може його знайти — пакет зник. 

Зуб пропонує робітникам судити сина. За зраду робітничій справі Петра засуджують 

до розстрілу. Та в останню мить, утікаючи на коні від гайдамаків, навзаводи влітає Надійка. 

Вона привозить пакет, який їй вдалося викрасти у підпилих гайдамаків. Петра врятовано. 


