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.Петро Лу 

Важкі поранення на фронті привели мене в Головний 
військовий госпіталь в Москві. Звідти я поїхав до сво
єї дружини, поетеси Надії Хоменко, в місто Лубни на 

Полтавщині . Будучи ще на постільному режимі, для 
підняття духу я вигадував гуморески і фейлетони, які 
друкувались в газ~х, журналах «Перець» і «Кроко

дил» . Через рік , 1946 року, мене зарахували третім 
фейлетоністом «Перця», а 1952 року прийняли до 
Спілки письменників України. Я дружив з журналіс
том газети «Червона Лубенщина» ВіІ<тором Безор~ь

ком. Якось ми, жартуючи, вирішили написати сцена

рій кінокомедії. І сіли за роботу. На той час футбол був 
у фаворі. Київське «Динамо» почало завойовувати ме-

далі. Модними стали розмови про створення сільсько
го спорrу. Один з керівників Вінницької області виво-
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див на стад1они тисяч1 колгоспниюв, одягнутих в тру-

си і майки. І ми вирішили розповісти , як спорт прий

шов у село і як колгоспна футбольна комю-ща завоюва

ла «Кришталевий кубок». 

Відреготавтись з півроку; ми з'явились на кіностудію 

ім.О.Довженка. Нас зустрів начальник сценарного 
V 

відділу Олександр Иосипович Переrуда, міцний дід з 
молодими насмішкуватими очима. «Що у вас, хлоп

ці?»- запитав він. «Сценарій» . «Он у мене їх скільки,» 

- показав на гору папок. «Але в нас кінокомедія! » «З 
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комедІЄЮ в нас трагеДІЯ,» - вщповш ВІН І вщразу почав 

читати. «Ха-ха-ха, - почав сміятися дід, гортаючи сто

рінки. - Це не смішно! » І так до кінця. Я розсердився: 

«Досить сміятись над нами. Я фронтовик і можу вріза
ти! » <<Я теж фронтовик,- сказав начальник -А смію

ся я тому, що ви зовсім не розумієте специфіки кіно. 

Ви пишете: «У нього душа пішла в п 'яти» . П'яти ще 
можна зняти, а що робити з душею? Приїжджайте че-
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рез р1ю> . 

Цілий рік ми знемагали від реготу. Нарешті, остаточ

но вибивтись із сил , ми опинилися в Переrуди. «Не 

чекав!»- здивувався він. Прочитав сценарій , жодного 

разу не усміхнувшись , сказав: «Піде! » 
Комедія (не обов'язково наша) була потрібна ~ії. 
До нас в Лубни приЇжджали редактор Поляков, сам 
Перегуда, режисер Навроцький . Почалась справжня 
«nереворот-колегія» . Епізоди ставились з ніг на голо

ву і з голови на ноги. Врешті-решт студія уклала з нами 
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угоду. І з'явився у нас ангел-охоронець Рената Степа
нівна Король. На той час кінокомедія була єдина і іІ 

обговорювали і в ЦК, і в парткомі , і в Міністерсгві кі
нематографії , і на худрадах, і примазувались непроха
ні співавтори. Виявилось, всі, крім нас , розуміють , ЯІ< 
треба робити комедії. Рената Степанівна мужньо за
хищала наші знахідки. Сценарій було запущено у ви
робництво. Приходили свататись кінорежисери. 
Пригадую, в залі на студії було повно всілякого люду, 
що чекали на прийом у директора. Раптом з' явився 
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невеликого зросту чолов1к, в по ношеному спортивно-

му одязі , з кавказьким обличчям і виразними чорними 
очима, які випромінювали іронію і сміх. Він підморг-
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нув ус1м, усмlХН)'ВСЯ, розмапrисто перехрестився и заи-

шов до кабінету. Зчинився шумок. «Це Сергій Парад
жанов,»- сказав мені хтось. Я й раніше бачив його на 

студії. Він завжди був оточений друзями , і коли підхо-
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див до компанн, вщразу ж виникало веселе пожвав-

лення . «Що він зняв?» - запитав я у сусіда, але той не 

встиr відповісти. З кабінету вийшов Параджанов і пі
дійшов до мене. «Щойно мені запропонували знімати 

кінокомедію за вашим сценарієм. Я Сергій Параджа
нов , найгеніальніший режисер на Київській кіносту

дії,»- представився він. Я думав, що він жартує, і зас
міявся. «Нам поталанило!»- відповів я. «Не знаю,

продовжив він. - Я ще не читав вашого сценарію, але 
думаю, що його доведеться переробити» . «Ми до цьо

го вже звикли,» - ошкірився я, а Віктор Безорудько , 
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якии поганувата чув, мило усМlХН)'ВСЯ. 

І почалась якась сумбурна робота. Сергій виявився 
любителем усіляких містифікацій та витівок. Якось 
підбігає до мене: <<Дзвонили з ЦК. Вимагають, щоб Ви 
негайно подзвонили по цьому номеру» . І передає за

писку. Я розхвилювався, та все ж набрав номер . Чоло
вічий голос відповів: «Московський час чотирнадцять 

годин двадцять одна хвилина» . А Параджанов рего
тав, як дитина. 
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Мені здавалось, що Сергій Иоси:пович, навіть неуваж-

но вчитуючись у сценарій, весь час кричав: «Мистец~ 
во давайте, мистецтво! ». Оскільки в сценарії мова 
йшла про футбол, я , придбавши два квитки на міжна
родний матч київського «Динамо», запропонував Па
раджанову подивитися гру. «Ні в якому разі, - сказав 



-

він. - Ме~ це не потрібно ! >> . І я зрозумів, що в режи
сера було ІНШе надзавдання. А шкода, що він не зняв 
жодного загального плану футбольного змагання і що 

випав епізод, коли колгоспний сторож Яковченко, по
бачивши, що програє його команда, вискочив на поле 
й, промахнувтись по м'ячеві , забив у ворота против
ника св~ чобіт. Тим часом Параджанов проводив про
би акторІВ. Усе це були нікому невідомі люди. Я запи
тав, чому він не nускає до фільму жодного відомого ко
міка, він відповів , перефразовуючи вираз Олександра 
Довженка: «У новій калюжі повинні відбитися нові 

• 
ЗІрКИ» . 

~зад для нас~ ~т~рів - це. хохма, привід для сміху, 
ЗІ~ення куриоз1в 1 несподІВанок. Для Параджанова 
еmзод був картиною, яку він малює усіма фарбами сво
го таланту. Він не придумував епізодів, а по-своєму ін
терпретував наші. Втім , пригадую , з його слів я заnи-
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сав такии еn1зод. 

Поруч зі стадіоном хата з солом 'яною стріхою і гніз
дом лелеки. Воротар зі страшною силою б'є по м'ячу. 
М'яч падає в гніздо. Підлітає лелечиха, дивиться на 
~'яч, пробує його дзьобом , потім розкриває крила й 
сщає на нього. Міністр кінематографіЇ своє рукою на
писав: «Викреслити. Неправда, м'яч великий , лелека 
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маленьким, 1 вrn не може иого накрити . Крім того, ле-

леки висиджують яйця, а не фугбольні м 'ячі! » Епізод 

викреслили. Але Параджанов наполіг на свОЄМ)~ і в 
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кадр1 злетJЛись лелеки, махаючи крилами , розгляда-

ють фугбольний м'яч , що невідомо як потрапив у гніз~ 
до. Сценка викликає пожвавлення в залі. 
Як завжди, у авторів і режисера виникали різночитан
ня , це доводило до сутичок, і Рената Степанівна мири

ла суперників , а перемагав завжди Параджанов, бо на 

його боці було мистецтво. 
Коли нарешті прийшов час знімати стрічку, Парад
жанов раптово приїхав до нас в Лубни . Цілий місяць 

ми розбирали кожен епізод буквально по кісточках. І 
тут з усією силою проявилась могутність таланту Па

раджанова. Не пам 'ятаю хто, здається Рене Клер , за
явив , що геніальність режисера проявляється в між

діях. Параджанов збагатив картину дивовижними 
позасюжетними вставками . Літня жінка малює пенз-
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лем на свохи печ1 хитромудрІ узори, чи кам 'яні скіф-

ські баби на колгоспному полі , що мовби перекида-
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ють МІСТ МІЖ сучаснІстю и сивою давниною, а роз-

кішна наречена у весільному вбранні, яка кинулась 
допомагати своєму нареченому-франтові захищати 

фугбольні ворота, викликаючи сміх в персонажів і 
глядачів , а десятки два дівчат, що роблять на велоси

педах круг пошани навколо демобілізованого солда
та, який прибув у село. А яка прекрасна природа жи
вописного села Піщане Черкаської області , де про

водилися основні зйомки фільму! А які прекрасні 

прості його люди! Фільм населений великою кількіс
тю колоритних людей. Це правда про красивих лю
дей на красивій землі. Ось чому ця стрічка викликає 
такий інтерес іноземного глядача. Для них вона є ху

дожнім відкриттям України. 

Появу Сергія Йосиповича в Лубнах у 1958 році до цих 
пір із задоволенням згадуЮть багато старожилів. Гос
тинний співавтор Віктор Безерудько прийняв його в 
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своєму дом1 , де у велиюи юмнат1, що звалася «зала», 

ми, скупчившись навколо друкарської манrинки , обго-
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варювали епІзоди , вражаІо-

чи один одного імпровізація-
• 

ми, котр1 тут же виКJtщались у 

М. Яковченкота r Карпов 
у фільмі <<Пфщ.ий ПafJJfXж ... 
Режисер Серrій Параджанов . 
1958. 

кошик. Параджанов не пив , 
не палив, до їжі ставився 6~1- Л.Сосюра )' фі..JП>мі 

з б. б' иПершиu 1Ш/J)'бак" 
дуже. а о щом urьше роз- · 
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мовляв , ніж Їв. Иого вчинки були непередбачуваними. 
Він з'являвся то на базарі , в живописному натовпі , то 
в парку, на виступі «співочої ланки буряківниць», то в 
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музе1 чи картинюи raлeper , то на танцювальному май-

данчику, де реготав , дивлячись, як місцеві діви викаб

лучують буги-вуrи . Нас вражало це вміння знайомити
ся з першим зустрічним , і здавалося, що за тиждень 

він подружився з усіма жителями Лубен і з ними здо

ровався на вулиці . Він відмітав усе, що заважало його 

творчому процесу. Не чиrав газет, не слухав радіо, не 

дивився рідкісних тоді телепередач. Він бачив майбуг

ню картину як барвистий сон , котрий він повинен по-
. 

дарувати глядачеВІ. 

Перший день зйомок вирішили почати з епізоду, який 
сподобався всім. Свинарка Одарка Кучерява (артис~ 
ка Людмила Сосюра) , гарна і молода , приїхала на pa-
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ИОНН)' СІЛЬСЬКОГОСПОдарську виставку. Вона В білому 

халаті , шкіряному фарrусі і rумових чоботях. До неї 
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пщходить кумеднии похилого ВlК)' кореспондент, весь 

обвішаний фотоапаратами. Він питає: «Що у вас?». 
«Елітні поросята». «Можна подивитися?•>. «Будь лас

ка ! » . Одарка виймає за ніжку з великого ящика поро
сятко. Те вищить. Фотокор націлюється. Спалах. По
рося виривається й біжить. Одарка й кореспондент 

кидаються в погоню. Порося перестрибує через по
садку дерев і опиняється на сільському стадіоні. На 
старті готуються до бігу дівчата. Вистріл стартера. Бі
жать дівчата. За НІ:"ІМИ порося . Глядачі кричать: «Да
вай , давай! » Порося обганяє дівчат. Біжить порося . За 

ним дівчата. За ними Одарка й фотокор. Біжить поро

ся. За ним Одарка. За нею розгублені спротсменки. 

Порося перетинає лінію фінішу. Одарка рве грудьми 
стрічку. Глядачі аплодують. Секундометрист кричить: 
«Ура, ти встановила районний рекорд! » 

Знімати вирішили в Києві . Параджанов з оператора
ми і знімальною групою виїхали на республіканську 
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сшьськогосподарську виставку, де є невеликии стадІон 



і показова евІ Іноферма. Я з Ві 1\'Тором і редактором 

працю<.:мо над наступним епізодом. Дзвінок телефону. 
Я підходжу. «Автор,- кричить розлючений Параджа

нов. - Що вн написали! Я викреслюю цей епізод» . 

<< ЧО.\1)'. ви ж са:-.-1і вважали його одни:v1 із кращих в сце
нарії» . «Це ж знятн не.\1ожливо. Я припиняю зйомку. 

Простій людей, машин, обладнання за ваш рал')'І·ЮК!» 

<~Не поспішайте, - благаю я. - Ми зараз приїде:v1о! » 

Нам дають машину. і ми разом з Віктором на виставці. 

!1~ p:l.':t/1~'11 юn . C..1~n~ Богу, rцо ni п піrсодн не :vrатюкаася. 
·· Порося не може пробігти сто метрів. - каже він. -
От дивіться! )· Він кидає порося. Те пробігає п'ять-
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Шlсть :-.1етрш . зупиняється , чеше ратичкою за вухом, 

нюхає траву. Друге порося не шустріше. «Перш ніж 

nисати , треба думати ! » Я вимагаю продовжувати 

зйомку. l\11и з Сергієм йдемо на свиноферму, де біля гі
гантських свиноматок вовтузяться десятки поросят. І 

тут Параджано ву сяйнула ду?vІІ<.а. Він поставив освітлю

вачів , nо:v1ічників і глядачів вздовж бігової доріжки на 

неве,l ІІ кіїr Rід(Іані один від од:t-юго . Дав кожному в ру

юt по поросяті. Команда: <<ПершиЇІ мотор! >•- Пуска

ють порося , воно біжить. Як тільки зупиняється -
,.Стоп~ Дрvrпй мотор~ ))- Пускають наступного. Потім 

трt·тій мотор і так далі. І , о ве.пикий бог кіномонтаж! 

Шось відрізсvrи . щось підклеїли, і порося кулею пробі

гає гго:-.·І етрінку. Пізніше Параджанов каже мені , пос

:\Ііхаючись: « Ви ж не помітили найголовнішого: спо

чатку пробігло порося біле , потім руденьке, рябеньке , 
с;v1)тастеньке! Чого не зробиш заради мистецтва! >> 

В селі Піщане nci колгоспники під час зйомок перет
ворІї[)lИСЬ в arcropiв і дотепників . Якось Параджанов 

питає бабцю: «Кажуть, що у вашому селі багато відьм?» 
<• Не:"Іtа, нема. чоловіче добрий , всі в місто nереїхали! » 

За життєрадісністю село не лоступалося болгарській 
столиці сміху Габрово. Параджанов був в ударі. Сипав 

дотепами . Правда, іноді авторам доводилося вступати 

в бій , захищаючи сюжет від надмірних режисерських 
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ВИТіВОК. 

Нарешті стрічка закінчена. Всі втрати оrтакані. І нас

тав день прийо;vrу. Оскільки це була єдина в той час ко

:--.1едія , на nрийом зібралось багато осіб «при владі». 

Директор кіностудії від хвилювання кілька разів nоки

деtв кінозал . tici дивІ-шися на високе начальство і усмі

хались, КОЛІ І усміхалося воно. Не дай Бог засміятися 
• 

не до речі. Нарешті на екрані мій улюблений епізод. 

Футболіст комагrди nротивника дає воротарю Юшці 
півлітра, щоб він пропустив гол. Юшка в гніві шпуr
ляє nляшку. Вона летить . А тут сидить престарілий 

сторож (артист Яковченко) і від нудьги клює носом. 

Аж рапто:'\1, nрямо перед ним , в пісок падає ІVІяшка. 

Він хапає півлітра, nритискає до грудей, вvшуплює очі 

і шепоче: << J\!Іанна небесна!» Дикий регіт. Я потираю 

руки. І раптом підійУІається істеричка, редактор Мі

ністерства кіне~rатографії, і верещить: «Вирізати не

гайно~ Щоі·'І но ЦК прийняв рішення по боротьбі з ал

коголіЗ:'І1ОМ~ )) . І епізод з улюбленим коміком було вирі

зано. Фільлt прийняли із зауваженням: в ньому є «еле

менти безідейного смі~')' заради сміху)>. Та це ще не 

все . В кадрі перед початкоl\'І фуrбольного матчу сиво-
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оородии , сонцелики:и дщок-паочник вир1шив пщсо-

бити своїй команді. І став пригощати воротаря про

товників медоУr. Почався :vrатч. На воротаря налетіли 

бджоли. Він оtішно відмалrувався , та марно. Довелося 

вибігти з воріт і мчати до ставка, щоб пірнуrи. Глядачі . . ) 

смІялися, з симпаТlєю ставлячись до слов янських 

хитрощів дідугана. І раптом представник ЦК з'явився 
на кіностудію й заявив: <<Вирізати цей епізод! }> «Чо

:-.rу? >> - похололи ми. «Тому що артнст, коли біг до став
ка, наступив і роздушив каченя, що паслося. В той мо

мент, коли вся країна бореться за виконання nродо

вольчої nporp~viИ , ми демонструємо, як якийсь фуrбо
ліст душить І-югами наші матеріальні ресурси» . Сцену 
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нання довелося вирізати. У відомій казці гидке каченя 
перетворилося в лебедя, а в нашому фільмі гидке каче
ня позбавило нас веселого настрою. 

Моя дружина і донька бачили цей фільм у Владикавка-
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ЗІ , реготали разом з осетиншvtи 1 радши, що в титрах 

не забули вказати, що nісні написані на слова Надії Хо

менко, тобто моєї дружини. Виконавиця ролі Одарю~І 
Кучерявої артистка Людмила Сосюра одержала листа 

з Владивостока від петеушника , де він написав ) що ди

вився фільм одинадцять разів - не міг наwн,vrуватися 

на й красу- й запитував, Ід о йorvry робити. Я порадив 

відnовісти , щоб він подивився фільм дванадцятий раз. 

Преса жваво відгукнулась на єдину на той час уr<раїнсь-
• • V • •• •• 

ку юнокомед1ю, маиже вс1 газети удостоІЛи нас своєr 

уваги. Нас докоряли в дрібнотем'ї, відсутності круго

закрученого сюжетv, сміхацтві. Дехто писав, що не-
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можна см1ятись над селом , яке нас годує, в тои час, як 
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ми показували життєрадІсних людеи 1 довели , що село 

може породжувати не тільки хліборобів і поетів, а й 

майстрів спорту. Навіть видатний Ігор Ільїнський у 

московській «Правді» писав з нашого приводу: «Сміх 

- справа серйозна , і треба вибирати для нього сати

ричні об'єrсrи ~> . Ні режисер, ні автори сценарію, ні 

більшість акторів не були ІШІроко відомі, і ми не вміли 
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проводити , як тепер приинято, галаслиш лрезентацн 

та шоу. У Параджанова виявились заздріснvши. Пого-
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варювали , чому украп-Іську юнокомедно зняли не ук-

раїнською мовою і не український режисер. Параджа

нов був засмучений, що картина, в яку він V вклав стіль

ки сил і таланту, не принесла йому імені. Иого час ще 

не прийшов. Пізніше помітять режисерські шедеnри, 

розсипані в нашому фільмі , і захоплено говоритимуть 

про роль живописця в кіномистецтві. ((Перший пару

бок», обійшовши всі екрани тодішнього Союзу і наб
равши для самоокупності необхідний мільйон гляда
чів , ліг на полицю у кіносховиrці в Бєлих Столбах. 
Параджанов мені здавався людиною, m<a жила тільки 
майбуrнім. З різних причин ми років два не були в Ки-
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єві і не могли зустрічатися з Сергієм Иосиповичем, 

щоб поговорити з ним по душах. Потім його викрали 
<<Тіні забуrих предків», і йому стало не до нас. 

Через сорок років я зустрівся з «Першим nарубком)) в 
Київському будинку кіно, де йому амадували наші су

часники. Перед цим його показали в Будапешті) де зіб
рались кінокритики різних країн . На прохання гляда

чів його там демонстрували тричі. Без щирої любові 
до України Параджанов не міг би створити таю-ІЙ 
справді народний фільм, де навіть повітря здається ук

раїнським. Картина показала: єдине, що не старіє, це 
сміх. Я радий, що поруч з Сергієм Параджановим ми 
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створили юнокомеДІю для народу, якии }'МlЄ так жар-

тувати , як ніхто на світі. І хочеться від душі вигукнути: 

«Дорогу «Першому парубкові» на екран !>> 


