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КАМ’ЯНКА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ 

ПИСЬМЕННИКА СЕРГІЯ НОСАНЯ 

 

У статті проаналізовано період життя і творчості відомого в 

Україні прозаїка, драматурга, публіциста Сергія Носаня, який впродовж 

двадцяти років жив і творив у містечку Кам’янка на Черкащині. 

Акцентовано увагу на спогадах самого письменника, який у Кам’янці написав 

повісті та новели, що привернули увагу літературних критиків, і Сергія 

Носаня було прийнято до лав Спілки письменників. Особливу увагу 

присвячено історії міста, яка надихала автора на творчість, та людям, які 

ставали прототипами його героїв.  

Ключові слова: письменник, Кам’янка, літературна робота, повість, 

презентація. 

 

Доля містечка Кам’янка на Черкащині тісно переплелася з долями 

багатьох творчих особистостей. Овіяне духом поезії, місто стало колискою 

для відомих літераторів, таких як Данило Кононенко, Микола Іщенко, Федір 

Кравченко, Пилип Юрик, Григорій Білоус, Сергій Носань та інші.  

Ім’я заслуженого діяча мистецтв України, талановитого прозаїка, 

драматурга, публіциста, журналіста, лауреата літературної премії ім. Василя 

Симоненка «Берег надії» (1994) та літературно-мистецької премії ім. 

Михайла Старицького (2001), Сергія Луковича Носаня добре відоме в 
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Україні. Хоча він і не народився у Кам’янці, але значний проміжок часу 

прожив у нашому місті.  

Сторінки життя і творчості С. Носаня, які безпосередньо пов’язані з 

кам’янською землею, охоплюють період із 1963 по 1983 рік.  

Вперше студент Черкаського педагогічного інституту приїхав до 

Кам’янки восени 1963 року, в гості до майбутньої дружини Валентини 

Миколаївни Гордієнко, з якою разом навчався. Про містечко на скелястих 

берегах Тясмину Сергій Лукович чув і раніше, знав, що воно пов’язане з 

іменами О. Пушкіна, П. Чайковського, декабристів, але побувати тут раніше 

йому не довелося. Найбільше вразив чудовий осінній парк та Тясминський 

каньйон. Адже письменник «виріс на Дніпрі, там плоский берег, а тут камінь, 

скелі – вражаюче видовище» [1]. 

1 травня 1964 року молоді люди одружилися і відтоді Сергій Носань 

постійно відвідував Кам’янку, яка стала для нього по-справжньому рідною. 

Адже село Дубинка, в якому народився письменник, було назавжди 

втраченим, його поглинули води Кременчуцького водосховища. Тому з цих 

пір «домом» Сергій Лукович називав і вважав Кам’янку.  

Після закінчення інституту молоде подружжя поїхало за направленням 

у Київську область, Володарський район, Руде Село, де вони відпрацювали у 

школі 2 роки. А в 1969 – повернулися додому, в Кам’янку. Сергію Луковичу 

відразу запропонували роботу в районній газеті «Трудова слава», де він 

займав посаду літпрацівника сільськогосподарського відділу. Молодий 

журналіст активно їздив у відрядження по всіх селах району, багато писав 

про людей, трудівників. У 1972 році його прийняли до Спілки журналістів 

України. 

«Кам’янка для мене як Божий знак, – зізнавався письменник, – не 

даремно я тут написав свої перші серйозні твори» [1]. Ще в студентські роки 

він друкував у пресі власні оповідання, етюди, вірші. Але головний 

літературний дебют Сергія Носаня відбувся у травні 1976 року, коли журнал 

«Вітчизна» надрукував його повість «Стежка в зеленому житі». 
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Першим критиком і поціновувачем усіх творів письменника завжди 

була його дружина Валентина Миколаївна. До того ж, багато зі щойно 

написаного Сергій Лукович надсилав Юрію Мушкетику і вважав його своїм 

хрещеним батьком у літературі. Саме Мушкетик, прочитавши його «Стежку 

в зеленому житі», надіслав її спочатку до львівського журналу «Жовтень». А 

згодом похвалився головному редактору «Вітчизни» Любомиру Дмитерку, 

що прочитав гарну повість молодого невідомого письменника з Кам’янки, що 

на Черкащині, та передав її для друку в «Жовтень». На що Дмитерко відразу 

ж зауважив: «А чого не дав повість нам, ми б її негайно надрукували». Ю. 

Мушкетик був переконаний, що найпопулярніший київський журнал 

перевантажений, але коли зрозумів, що редактор готовий відразу друкувати 

повість С. Носаня, вибачився перед «Жовтнем» і забрав твір на користь 

«Вітчизни» [1]. 

Про повість схвально відгукнулися критики, літературознавці й читачі, 

твір мав широкий резонанс. Патріарх української літератури Олесь Гончар 

написав С. Носаню: «Стежка в зеленому житі», на мою думку, – оце і є 

головна стежка Вашого життя. Тож не марнуйте себе ні на що, а віддавайте 

себе передусім на діло святе. Вашій душі є що сказати» [2, с.8]. 

Гарні відгуки про твір надихнули Сергія Луковича, і він з новою силою 

поринув у роботу. В Кам’янці написав і свою наступну повість «На баркасі», 

яка з’явилася в журналі «Вітчизна» в 1977 році, після чого письменника, який 

ще не мав окремої книжки, а лише газетні та журнальні публікації, прийняли 

до Спілки письменників України й Радянського Союзу. Рекомендації до 

вступу йому дали Л. Дмитерко, В. Калат і Ю. Мушкетик.  

А закон був такий – до найпочеснішої письменницької організації 

приймали тих, хто вже видав книгу. Отож, при обговоренні кандидатури 

Сергія Носаня письменники говорили про його журнальні публікації і 

відсутність книжки. Тут втрутився О. Гончар. Він зауважив, що «є книжка чи 

немає, а є повість, є слово новел, то такого чоловіка і без книжки можна 

приймати». До того ж, на підтримку Сергія Луковича виступив Василь 
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Земляк і відмітив, що «Стежка» – це краще, що він прочитав у нашій 

літературі за останні п’ять  років. Проголосували одноголосно [1]. 

Таким чином, Сергій Носань був на той час єдиним письменником, 

членом Спілки письменників, який проживав у Кам’янці. Кам’янський період 

став вирішальним у його житті. З 1977 року митець повністю перейшов на 

творчу працю, займаючись лише журналістикою та письменницькою 

роботою. 

Працювати Сергій Носань любив зранку. Вставав зазвичай о п’ятій 

годині, в ранню пору йому гарно писалося. До редакції в такі дні приходив у 

доброму гуморі, але, коли щось не виходило і робота над новим твором 

гальмувалася, було не до жартів. «Письменник, – як розповідав Сергій 

Лукович, – це величезна праця, але в цій праці завжди присутній поштовх. 

Поезії не притаманно сидіти й думати, бо це хвиля, сплеск, вилив емоцій, як 

мелодія в душі. Проза – зовсім інше. Потрібно працювати щодня, багато й 

наполегливо» [1]. 

Якось товариші С.Л. Носаня по редакції «Трудової слави» згадували, 

що раніше при газеті діяв літературний гурток і було б непогано відновити 

його роботу. Сергій Лукович відразу ж підхопив ідею, ставши організатором 

і керівником гуртка. Письменник запрошував на засідання до Кам’янки 

відомих українських літераторів, таких як Микола Негода, Костянтин 

Світличний, Петро Линовицький, Григір Тютюнник та інших. Через газету 

давав оголошення про роботу літгуртка. Власні твори приносили і діти, й 

дорослі. На засідання приходило осіб по 20. Головний редактор «Трудової 

слави» Юрій Новосад віддавав для занять свій кабінет. Сергій Лукович 

відчував, що люди тягнуться до літератури, отож працював з натхненням, 

вкладаючи свій розум, енергію і творчий потенціал наставника не лише в юні 

серця, допомагав і представникам старшого покоління.  

Згодом у Кам’янці С. Носань написав роман «Метеори», присвячений 

місцевому машинобудівному заводу. В 1979 році у видавництві «Молодь» 

вийшла книга «Час глибокої осені», до якої увійшла повість з однойменною 
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назвою, а також «На баркасі» та «Сонцем осяяний острів». Цього ж року 

журнал «Жовтень» надрукував його повість «Час достиглого літа», а в 1982 

році у «Вітчизні» з’явилася повість-притча «Вогник серед моря» та уривок з 

повісті «Високі-високі гори» (книгу з однойменною назвою буде видано в 

1984 році у видавництві «Молодь»). 

Великою популярністю користується іще один роман письменника, 

який безпосередньо пов’язаний з Кам’янкою, – «Голгофа любови». Твір на 

історичну тематику присвячений декабристам, зокрема Василю Давидову, 

який був керівником Кам’янської управи Південного товариства, і його 

дружині Олександрі. Історія їхнього кохання переплітається в романі з 

історією міста. Коли письменник збирав матеріал для роману, він навіть їздив 

до Сибіру, місцями каторжних робіт і поселень декабристів. 

Звертає на себе увагу митець і як майстер малої прози. У Кам’янці він 

створив новели «Травнева гроза», «Мелодія», «Ганнині паляниці», «Червоні 

банти», «Кущ картоплі» та інші. Хлібороби колгоспу «Світанок» 

Кам’янського району стали прототипами прозових мініатюр С. Носаня 

«Старий комбайн» та «Хліб». Новелу «Осіння гроза» автор присвятив 

перебуванню О.С. Пушкіна в Кам’янці.  

Познайомившись із малою прозою письменника Олесь Гончар написав 

йому: «Одержав від Вас книгу й журнал «Ранок» з новелами, – новели встиг 

прочитати, вони чудові. Надто ж цей «Кущ картоплі»… Слово просте, 

суворе, а в ньому повно любові. Мені здається, що Ви, як і Григір 

(Тютюнник), вроджений новеліст, а в нашій сучасній прозі це – рідкість» [3, 

с.23]. 

Для С. Носаня було важливо те, що Олесь Терентійович поставив його 

в один ряд із Григором Тютюнником, адже Сергій Лукович не лише цінував 

його як надзвичайно талановитого майстра слова, їх ще й пов’язувала міцна 

чоловіча дружба. На запрошення Носаня товариш приїздив до нього в 

Кам’янку в березні 1977 року. Г.Тютюнник давно хотів побачити місто на 

скелястих берегах річки Тясмин на Черкащині, яке славилось своєю 
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надзвичайно цікавою історією. Друзі гуляли в Тясминському каньйоні, там їх 

фотографував Василь Чернець, товариш С. Носаня. Таким чином збереглися 

світлини з того пам’ятного приїзду Г.Тютюнника до Кам’янки [Додаток 1].  

У той час подружжя Носанів із двома дітьми, донькою Оленкою та сином 

Андрійком, винаймали невеличку квартирку з однієї кімнати з верандою. 

Саме у цьому помешканні й зупинився Григір Тютюнник і саме тут читав у 

родинному колі товариша свою новелу «Три зозулі з поклоном», 

співчуваючи Сергію Луковичу, який жив і творив у важких побутових 

умовах [1]. 

У Кам’янці Сергій Носань познайомив товариша з місцевим 

художником М.К. Мухою, який жив неподалік від нього. Спілкувалися кілька 

годин. Макар Корнійович розпитував Г. Тютюнника про його брата Григорія, 

роман якого «Вир» знав і любив, а на прощання подарував письменникові 

свій малюнок. А як вийшли від художника, то Григір Тютюнник зауважив, 

що оце і є справжня Україна, яка живе у кожній квіточці, намальованій 

народним майстром. Тоді й узяв із Сергія Носаня слово, що він напише 

книгу, присвячену цій «святій людині», і обов’язково проілюструє її 

малюнками Макара Корнійовича. Коли Сергій Лукович виконав дане слово і 

написав «Пір’їну з крила Жар-птиці» (1979, вид-во «Веселка»), то так і не 

встиг зустрітися з товаришем, щоб показати йому книгу. В 1980 році 

Г.Тютюнника не стало [1]. 

В юності Сергій Лукович і сам мріяв стати художником. Показував свої 

малюнки М. Мусі і майстер хвалив письменника, особливо його графіку. 

Довго Сергію Носаню з сім’єю не давали в Кам’янці квартиру. Навіть 

коли увійшов до Спілки письменників, приїздили різні люди в цивільному, 

вели провокаційні розмови. Пізніше працівники КДБ навідувалися вже 

відкрито, перевіряли письменника.  

У Кам’янці С. Носань потоваришував з іншим майстром слова 

Григорієм Білоусом. Згодом почали разом їздити на роботу до черкаської 

районної газети «Серп і Молот». Цілий рік письменник курсував між 
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Кам’янкою і Черкасами. Григорій Павлович, сам охочий до гумору, навіть 

якось запропонував, щоб Сергій Лукович написав про те, як вони їздили, бо 

траплялося багато веселих історій. Так з’явилася ідея багатотомного видання 

іронічної прози «Пір’я» [1]. 

У 1983 році Сергія Носаня обрали головою Черкаської обласної 

письменницької організації НСПУ й родині нарешті дали квартиру по вулиці 

Партизанській у Кам’янці. Незабаром подружжя обміняло її на житло в 

Черкасах. Але навіть коли С.Л. Носань із сім’єю поїхав із Кам’янки, місто, 

яке стало для нього рідним, і надалі надихало письменника на нові творчі 

звершення.  

У 2016 році письменник ділився спогадами: «Кам’янка для мене – 

серцевина мого життя. Там я зустрів своє кохання – дружину, там діти мої 

виростали, там я творчо виростав сам. Це те, на чому тримаюся я 

сьогоднішній» [1]. 

С. Носань часто приїздив до Кам’янки, влаштовував у бібліотеці або 

музеї презентації [Додаток 2], творчі вечори, зустрічався і спілкувався з 

друзями, виношував у серці мрію зняти фільм про місто, дороге його серцю. 

Сергій Лукович був неперевершеним тележурналістом. Він подарував нам 

десятки талановитих сценаріїв, за якими було знято гарні документальні 

фільми. Робота на телерадіостудії «Рось» допомогла йому у створенні 

багатьох відеосюжетів, присвячених Кам’янці, але, на жаль, зняти великий 

фільм він не встиг. Письменника не стало 22 лютого 2019 року. 

Кам’янчани пишаються своїм славним земляком. На творчі зустрічі з 

ним у Кам’янці завжди приходило багато людей. Адже це той куточок 

всесвіту, в якому Сергій Носань став письменником, де він завжди 

відшукував натхнення для різнобарвних емоцій, нових тем, свіжих образів. 

Місто стало для митця рідним домом, де він знайшов своє кохання, яке 

впродовж 55-и років давало наснагу до творчості – справи всього життя 

Майстра слова. А Кам’янка, в свою чергу, навіки вписала ім’я С.Л. Носаня до 
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власної історії, відплативши увагою за увагу, прихильністю за прихильність, 

любов’ю за любов.   

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Матеріали польових досліджень автора (далі МПДА). – Спогади 

Сергія Луковича Носаня, 1939 р.н., мешканця м. Черкаси. 

2. Носань С. Стежка в зеленому житі – Т.1 – Черкаси: Видавець 

Чабаненко Ю., 2009. – 400 с. 

3. Струни творчості Сергія Носаня: бібліогр. покажч. / уклад. Т. Савчук. 

– Черкаси: ОУНБ, 2011. – 100 с. 

 

 

The article analyzes the period of life and work of the famous Ukrainian 

prose writer, playwright, publicist Serhiy Nosan, who lived and worked in the town 

of Kamyanka in Cherkasy region for twenty years. Emphasis was placed on the 

memoirs of the writer himself, who wrote novels and short stories in Kamianka 

that attracted the attention of literary critics, and Serhiy Nosan was admitted to the 

Writers' Union. Particular attention is paid to the history of the city, which 

inspired the author's work, and the people who became the prototypes of his 

heroes. 
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