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Вступ. Слобожанський письменник Олекса Слісаренко (1891 – 1937) – 

майстер мiстифiкацiї, талановитий есеїст, автор перших українських детективів 

та фантастичних оповідань [1]. Він писав вірші, гумористичні короткі 

оповідання, новели, повісті, романи, був чудовим полемістом і стилізатором, 

якого сучасники називали нашим О. Генрi, а його новели – "авантурними". 

Окремої уваги заслуговують "Поради молодим письменникам" [2], створені на 

початку минулого сторіччя, та не менш актуальні й сьогодні. Сучасний майстер 

жаху і фентезі, трилеру та містики – американський письменник Стівен Кінг 

(1947), якого називають "королем жахів", дав такі ж поради [3] на початку 

поточного сторіччя (2001). Поради Кінга, враховуючи його майстерність, 

репутацію та прізвище, є справді "королівськими", тому по відношенню до 

відповідних порад Слісаренка цілком слушно їх вважати "королівськими" 

ремінісценціями.  

Основна частина. Нижче наведені поради Олекси Слісаренка (подані 

напівжирним курсивом, нумерація і розташування – наше), та відповідні поради 

Стівена Кінга [3]. Зауважимо, що ряд порад, які відзначені окремими 

посиланнями та наведені курсивом, Кінг дає через героїв інших своїх творів або 

авторські ремарки до них. 

1. Письменник потребує не думання та праці, а рецептів, i тоді 

творчість стане приступна масам. От чому я i подаю коротенькі поради.  
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Книга ця коротка, тому що майже всі книги про письменство набиті 

брехнею. Автори белетристики (включаючи присутніх) не дуже розуміють, що 

вони роблять і чому виходить книга іноді гарна, а іноді погана. І я думаю, що 

чим коротше книга, тим менше брехні. 

Письменники утворюють ту ж піраміду, яку ми бачимо всюди, де діють 

людський талант і людська творчість. У підмурку – погані письменники. Над 

ними група трохи менша, але усе ще велика й доступна: письменники грамотні. 

Наступний рівень уже набагато менше. Це письменники по-справжньому добрі. 

Над ними – майже над усіма нами – Шекспіри, Фолкнери, Йєтси, Шоу і Юдори 

Велті. Це генії, іскри божі, обдаровані до такого ступеня, що нам навіть і не 

зрозуміти, не те що досягнути.  

Вибачте, але поганих письменників купа. Хоча не можна з поганого 

письменника зробити грамотного, а з доброго письменника великого, все ж 

важка робота, ретельність і своєчасна допомога можуть зробити із грамотного 

письменника – доброго 

Якщо ви поганий письменник, ніхто вам не допоможе стати добрим або 

навіть грамотним письменником. Але якщо ви не бажаєте працювати до 

кривавих мозолів на дупі, то не варто намагатися писати добре – валіть назад на 

рівень грамотних і радійте, що хоч це у вас є. 

Не сказати, щоб Морріса це вразило, радше здивувало. Він очікував 

побачити кров і дірку межи очі, але ніяк не це химерне слизьке місиво з хрящів і 

кісток. Брак уяви – припустив він. Саме через це він міг читати гігантів 

сучасної американської літератури – читати й захоплюватися, але ніколи не 

зміг би стати одним із них [4]. 

2. Як відомо, старі письменники багато часу покладали на 

переписування та обміркування своїх творів. Кажуть, що були такі чудаки, 

все які по двадцять разів переписували свої романи! Тепер виявилося, що все 

те дурниці. В літературному творі найголовніше підпис автора, а решта 

особливої ролі не вiдiграє, бо решту ту все одно ніхто не читає. 



Тепер поговоримо щодо переписування – скільки переписувати й скільки 

робити варіантів? Для мене правильною відповіддю завжди було два чорнові 

варіанти й чистовий (з появою текстових редакторів чистовий варіант майже 

перетворився в третій чорновий. 

Тільки майте на увазі, що я тут говорю тільки про свій особистий режим 

роботи, насправді у різних письменників це буває зовсім по-різному. Якщо ви 

вже досить давно пишете, то моя допомога в цьому сенсі вам не потрібна – ви 

вже визначили свій стереотип роботи. Якщо ви початківець, то прислухайтеся 

до моєї поради: робити не менш двох чорнових варіантів – один із закритими 

дверима кабінету й один з відкритими. 

Перший чорновий варіант – притім усього твору – повинен бути 

написаний без будь-чиєї допомоги (або перешкоди). Скільки часу дати книзі 

вилежати – як тесту, щоб зійти, – залежить тільки від вас, але я вважаю, що це 

повинно бути мінімум шість тижнів. Весь цей час рукопис надійно замкнений у 

ящику стола, вилежуючись і (слід сподіватися) дозріваючи. 

Коли ж надходить той самий вечір – читайте рукопис – ви зможете 

помітити всі зяючі діри сюжету й розвитку характерів. Я кажу про такі діри, у 

які трактор проїде. У процесі читання верхній шар мого розуму зосереджується 

на сюжеті та шухляді інструментів: вибивання займенників з неясними 

антецедентами (займенники я терпіти не можу і їм не вірю, вони всі слизькі, як 

дешеві адвокати), додавання пояснювальних фраз, де вони необхідні, та й, 

звичайно, викреслювання всіх прислівників, з якими я можу розлучитися без 

сліз (ніколи не вдається викреслити всі, і ніколи досить багато). Коли я 

закінчую читати й робити свої буквоїдські нотатки, настає час відкрити двері й 

показати, що я написав. 

І якщо те, що ви чуєте, має сенс, вносьте зміни. Впустити у свій твір увесь 

світ ви не можете, але можете впустити тих, хто значить найбільше. І це треба 

робити. Справа в тому, що майже всі письменники дійсно жебраки. Особливо 

між першим і другим чорновим варіантом, коли двері кабінету розгортаються й 

уривається денне світло. 



По-моєму, навряд чи коли нудне оповідання може бути виправлено такою 

дрібницею, як другий варіант чернетки. 

3. Для прозаїчного твору до чорта треба паперу. Це i незручно i 

невигідно – зайва трата грошей. Але прозу писати слід: письменник 

романіст – це все ж солiднiше звучить i солiднiстю дорівнюється до 

головбуха тресту, наприклад. 

З мого погляду – визнаю, дуже суб'єктивного, – серед творчих 

особистостей вдалі романісти (нехай навіть відносно вдалі) займають 

найбільш вигідну позицію [5]. 

Мене не обтяжує кількість персонажів – я обожнюю щільно заселені 

романи [6]. 

Якщо "Багато читати, багато писати" – Велика Заповідь (а я вас запевняю, 

що так воно і є), то скільки це – багато? Для різних письменників по-різному.  

Візьміть знову книгу з полки, якщо не важко. За вагою книги у ваших 

руках уже можна щось сказати, не прочитавши ще ні єдиного слова. Звичайно, 

можна судити про довжину книги, але це не все: мова йде про зусилля, які 

вклав у свою роботу автор, про зусилля, які повинен зробити Постійний Читач, 

щоб її сприйняти. Не те щоб товщина й вага книги говорили про її якість; 

багато епічних оповідань насправді всього лише епічна макулатура – та 

запитайте будь-кого з моїх критиків, і вони відразу заридають про долю цілих 

канадських лісів, витрачених на друк моєї нісенітниці. І навпаки, коротка книга 

– не завжди легка книга. Буває, що коротка – значить занадто легка. Але 

зусиллями, серйозністю, з якою ставиться до книги автор, визначається, гарна 

вона або погана, успіх або провал. Слова мають вагу – запитайте будь-якого 

працівника книжкового складу або великої бібліотеки. 

Книги в молескінових палітурках – такими користувався Ґемінґвей, про 

такі марив сам Морріс, коли, відбуваючи термін у "Ріверв’ю", мріяв про 

письменницьку кар’єру. Але у виправній колонії для неповнолітніх злочинців 

йому видавали по п’ять аркушів цупкого паперу "Блу хорс" – цього, напевно, 



недостатньо, щоб заходитися писати Великий Американський Роман. 

Прохання видавати більше не допомагали [4]. 

4. Знов таки думати багато не слід. Та й що нового видумаєш після 

Маркса та Енгельса? Хіба тільки ухил який-небудь, за що по голiвцi не 

погладять. 

В одному з рідкісних інтерв’ю вічно роздратований Джон Ротстайн 

висловив огиду щодо питань на кшталт звідки-ви-берете-свої-ідеї. Ідеї 

беруться нізвідки, виголосив він. Вони з’являються без отруйного впливу 

авторського розуму [4]. 

Коли пишете, краще не думати занадто багато про те, де починаються й 

кінчаються абзаци; фокус у тому, щоб дозволити діяти природі. Якщо вам це 

потім не сподобається, переробіть. Для того й існує переписування. 

Немає на світі Купи Ідей, немає Центрального Сховища, немає Острова 

Загиблих Бестселерів. Гарні ідеї оповідань приходять у буквальному значенні 

нізвідки, падають прямо на голову з ясного неба: дві зовсім окремі думки 

зчіплюються разом, і під сонцем виникає щось нове. Ваша робота не шукати ці 

ідеї, а впізнати їх, коли вони з'являться. 

Хороший романіст не веде своїх персонажів, а йде слідом за ними. Він 

спостерігає за їхньою появою і записує те, що бачить. Хороший романіст 

розуміє, що він секретар, а не Бог [4]. 

Я звик наголошувати на простоті. Хоч у художніх, хоч у документальних 

творах, важить тільки одне питання й існує лише одна відповідь. "Що 

трапилось?" — питає читач. "Ось що трапилось, — відповідає автор. — Це... 

й це... а ще ось це". Будьте простіше. Тільки так можна усе пояснити [7]. 

Твори не пишуть, вони самі пишуться. Робота письменника полягає в 

тому, щоб дати їм місце, де зростати (і записати, звичайно). Якщо ви приймете 

цю точку зору (або хоча б спробуєте прийняти), нам буде просто разом 

працювати. Якщо ж ви вирішите, що я просто псих, – що ж, не ви перший. 

5. Найкраща наука – наука на прикладі. От чому я наперед відмовляюся 

від теоретичних екскурсів, даючи перевагу конкретним прикладам. 



Я особисто сумніваюся в дієвості курсів для письменників, але я не проти 

них. 

Письменницькі курси або семінари потрібні вам не більше, ніж та або інша 

книга про майстерність письменника. Найкраще вчитися, багато читаючи й 

багато працюючи, а самі цінні уроки – ті, які ви викладаєте собі самі. 

Якщо прагнете бути письменником, вам насамперед потрібно робити дві 

речі: багато читати й багато писати. Цього не обминути ні прямим, ні кривим 

шляхом – принаймні я такого шляху не знаю. 

Найкраще навчаєшся, чого не треба робити, коли читаєш погану прозу. А 

гарний текст учить читаючого письменника стилю, добірності оповідання, 

розвитку сюжету, створенню правдоподібних персонажів і вмінню говорити 

правду. Коли тебе розтрощує – або навіть просто розплющує – комбінація 

великого мистецтва письменника й великого твору, це всього лише необхідний 

етап формування кожного письменника. Вам ніколи не розтрощити нікого 

силою свого тексту, якщо з вами цього не відбулося. 

Отже ми читаємо речі посередні й відверто гнилі, щоб упізнати подібне, 

коли воно починає закрадатися в нашу роботу, і шарахнутися від нього подалі. І 

ще ми читаємо, щоб зіставити себе з гарним і великим, відчути повною мірою, 

що і як може бути зроблене. І ще ми читаємо для знайомства з різними стилями. 

Якщо ви не маєте часу читати, то не маєте часу (або інструментів), щоб писати. 

По-справжньому читання важливе тим, що створює легкість і близьке 

знайомство із процесом письма; людина приїжджає в країну письменника, 

маючи всі документи в повному порядку. Постійне читання приведе вас туди, 

де (у такий настрій, у якім – якщо вам так більше подобається) ви зможете 

писати охоче й самозабутньо. І вам дається постійно зростаюче знання того, що 

вже зроблено й що ще ні, що старе й що свіже, що діє, а що просто лежить на 

сторінці, здихаючи (або вже здохнувши). Чим більше ви читаєте, тим менше 

шансів у вас виставити себе дурнем за допомогою власного пера або текстового 

процесора. 



Так, він непогано вправлявся зі словами.., але йому не вистачало якоїсь 

творчої іскри. Йому найцікавіше було читати художню літературу, а потім 

намагатися проаналізувати прочитане.., але Піт дедалі більше схилявся до 

думки, що творчого письма неможливо навчити, його можна лише навчитися 

[4]. 

6. Коли хочете писати оповідання, то постарайтесь узять дуже цікаву 

пригоду з нашого життя i докладно її описати.  

Наприклад, найцiкавiша пригода у вашому житті переїзд з рідної 

Задрипанки до Харкова вчитись на робфак. Ви описуєте цікаву процедуру 

видачі білета на станції, вагон, якого ви ніколи не бачили, Харківський 

вокзал i таке інше. Що докладніше ви все те опишете, то довший твір 

вийде. Так можна написати й роман. Iдеологiя у вас буде цілком пристойна 

– досить того, що ви їдете на робфак. На таких описах дехто великої слави 

зажив i нині заживає. 

І ось тут-то виникає серйозне питання: про що ви збираєтеся писати? І не 

менш серйозна відповідь: а про що захочете. Про що завгодно… аби тільки ви 

говорили правду. 

Я думаю, правило "пишіть про те, що знаєте" треба трактувати як можна 

більш розширено й вільно. Якщо ви слюсар, то слюсарну справу знаєте, але 

цим же ваше знання далеко не вичерпується: багато знає серце, і ще більше знає 

уява. І слава Богові. Якби не серце й не уява, світ белетристики був би до біса 

вузький. Може, його б і взагалі не було. 

Розмовляючи в термінах жанру, реально припустити, що ви будете писати 

те, що любите читати. Якщо ви шанувальник наукової фантастики, то 

природно, що її ви й почнете писати. Якщо ви аматор детективів, ви будете 

писати детективи, а якщо забуваєтеся над любовними романами, для вас буде 

природно написати власний любовний роман. Нічого в цьому поганого немає. 

Що було б дійсно погано – це якщо ви відвернетеся від того, що знаєте й 

любите. Так само погано звертатися до якогось жанру белетристики тільки для 

заробітку. По-перше, це морально неохайно – робота белетриста в тому, щоб 



знайти внутрішню правду у витканій павутині вигаданої розповіді, а не 

жертвувати інтелектуальною чесністю в гонитві за бабками. А по-друге, брати 

й сестри, однаково не вийде. 

Те, що знаєте ви, робить вас унікальним у своєму роді. Будьте сміливі. 

Картуйте позиції супротивника, поверніться, розкажіть нам, що знаєте. І 

пам'ятайте, що водопровідник у космосі – це не такий вже поганий заділ для 

сюжету. 

Не треба брехати собі. Говори тільки правду. Цю дурну чортову правду. 

Не бреши самому собі. Хлопець, який пише книги на кшталт тебе – це людина, 

яка бреше всім і кожному, тому він не може брехати самому собі. Це звичайно 

забавно, але це так. Якщо одного разу ти вляпаєшся в це лайно, то потім вже 

зав'язнеш так, що доведеться тобі на брокера переучуватися або ще що-

небудь в цьому роді, тому що всі твої таланти підуть нанівець. 

Так що ж насправді правда? 

Правда – це те, що звання "широковідомого письменника", дане тобі в 

пресі, завжди ображало тебе, тому що не відповідало тому іміджу і твоїй 

точці зору про себе як про серйозного письменника, який іноді пише дешеві 

бестселери, щоб субсидувати свою... Справжню Роботу [8]! 

7. Добре також почати оповідання i так (по тому як ви вже всі цiкавi 

випадки з власного життя описали, то треба придумувати): "Коли сонце 

спускалося на буржуазному Заході, що, як відомо, розкладається, i кидало 

свої останні червоно – кривавi промені, незаможник – комсомолець, він же i 

старий революціонер – пiдпольщик (стаж дореволюційний), зустрів 

батрачку Раду, що своїми пролетарськими очима мрійно читала 

профквитка..." i т.д. Так можна, коли терпець не увiрветься, писати 

скiльки завгодно. 

Тема "КОЛИШНІЙ ЧОЛОВІК Б'Є (ВБИВАЄ) КОЛИШНЮ ДРУЖИНУ" 

трапляється в газетах щотижня – гірко, але правда. А я прошу вас у цій вправі 

поміняти стать протагоніста і антагоніста – іншими словами, нехай колишня 

дружина переслідує чоловіка (нехай вона, скажімо, втече з психлікарні замість 



в'язниці), а він буде жертвою. Розкажіть це, не плануючи сюжет – нехай вас 

несе ситуація і ця несподівана інверсія. Я вам пророкую неодмінний успіх, 

якщо ви будете чесні в тому, як розмовляють і ведуть себе ваші персонажі. 

Чесність в оповіданні спокутує безліч стилістичних помилок, але брехня – 

помилка величезна і непоправна. Брехуни процвітають – з цим ніхто не 

сперечається, – але лише у величезному світі предметів, і ніколи – в джунглях 

справжнього письменництва, де ваша мета – писати по одному слову. Якщо тут 

ви почнете брехати про те, що знаєте і відчуваєте, розвалиться все. 

– По-моєму, цей готель – символ американського характеру періоду після 

Другої світової. Ну, зрозуміло, це звучить дуже бундючно, я погано висловився, 

але так воно і є, Еле! Господи, може вийти грандіозна книга! Але – у далекому 

майбутньому, можу обіцяти. Зараз на моїй тарілці більше, ніж мені під силу 

з’їсти, і... 

– Наскільки далеке твоє далеке майбутнє, Джеку? Для тебе це може 

означати два роки, можливо, років п’ять. Як подумаю, що ти назбираєш 

усяких капостей і видаси цей шедевр американської літератури... блювати 

хочеться [9]. 

Використання іронії та інших образних засобів – одне з головних 

задоволень белетристики – і для читача, і для письменника. Іронія, якщо вона 

до місця, радує як зустріч зі старим другом у суспільстві незнайомих. Але якщо 

порівняння або метафора не спрацьовують, результат буває іноді смішний, а 

частіше неприємний. Нещодавно мені довелося прочитати фразу з 

підготовленого до друку роману, який я вважаю за краще не називати: "Він 

флегматично сидів біля трупа, чекаючи патологоанатома терпляче, як чекає 

відвідувач ресторану сандвіча з індичкою". Якщо тут і є зв'язок, що це 

прояснює, я його не бачу. І тому я закрив книгу та не став читати далі. 

Таке собі дзенське порівняння – усього лише одна з вовчих ям образної 

мови. Найчастіше трапляється – і це, як правило, пов'язано з тим, що автор мало 

читає – застосування штампованих метафор, порівнянь та образів. Він біг, як 

ошпарений, вона була прекрасна, як весна, Боб бився, як тигр... Не витрачайте 



мій час (і взагалі нічий) на подібні банальності. Ви самі при цьому виглядаєте 

або ледачим, або неосвіченим. Ні ця, ні інша якість нічого доброго до вашої 

репутації письменника не додасть. 

До речі кажучи, мої улюблені порівняння походять з крутих детективів 40-

50-х років і літературної спадщини десятицентових книжечок. Серед них є такі, 

як "Темно було, як в дупі у сотні негрів" (Джордж. В. Хіггінс) і "Я закурив 

сигарету, що на смак нагадувала онучу асенізатора" (Реймонд Чандлер). 

8. Коли ж ви хочете слави зажити в академічних колах, то треба 

писати інакше. Наприклад: 

"Отаман, як дебелий дуб, стояв на межі, i перед його очима 

хвилювалася пшениця, мов молода, схиляючи голову перед Довбнею." 

"Довбня постояв, проте потім плюнув i вилаявся." 

"А в цей час золотаво – рожеві пасма повітря на блискучому небі 

виплітали мрійливо візерунки з щирого золота, i спліталися ті візерунки 

старовинною в'яззю, i нагадували вони килими, виткані щироукраїнською 

дівчиною..." 

Так можна накручувати скільки влізе, аби редакція згодилася 

друкувати. 

Роман "Мертва зона" виник у мене з двох питань: чи може взагалі 

політичний вбивця бути правий? І якщо так, чи можна зробити його головним 

героєм роману? Позитивним героєм? Ці ідеї викликали до життя політика з 

небезпечною нестабільністю, як мені здавалося – людину, яка дерлася по 

політичній драбині, показуючи світу веселе чесне обличчя хлопця з народу, 

зачаровуючи виборців тим, що відмовлявся грати за звичайними правилами 

гри. 

Головний герой "Мертвою зони", Джонні Сміт, теж звичайний хлопець з 

народу, тільки Джонні не прикидається. Єдине, що його виділяє, – обмежена 

здатність бачити майбутнє, придбана в наслідок перенесеної в дитинстві 

катастрофи. Коли Джонні потискує руку Грегу Стілсону в ході виборчої 

кампанії, у нього з'являється видіння, як Стілсон стає президентом Сполучених 



Штатів і починає третю світову війну. Джонні приходить до висновку, що 

єдиний спосіб цьому запобігти, врятувати світ – всадити Стілсону кулю в лоб. 

З тих самих пір, як в Техасі застрелили Джона Ф. Кеннеді, головним 

американським страховиськом стала людина з гвинтівкою на горищі. Я ж хотів, 

щоб ця людина стала другом читача. 

Я будував характери Джоні і Грега в сценах, що чергуються, до самого їх 

зіткнення в кінці книги, коли все вирішилося саме по собі і, як я сподівався, 

найнесподіванішим чином. Характери протагоніста і антагоніста визначилися 

ходом сюжету, який я повинен був викласти. Моя робота (і ваша теж, якщо ви 

вирішили, що це дієвий підхід до письменства) – досягти, щоб дії цих 

вигаданих людей допомагали розвитку сюжету і при цьому здавалися нам 

достовірними в світлі того, що ми про цих людей знаємо (звичайно, і того , що 

ми знаємо про життя). Іноді негідники сумніваються в собі, іноді вони 

відчувають жалість. А іноді позитивний герой намагається ухилитися від 

правильного вчинку, як Джонні Сміт... як сам Ісус Христос, якщо згадати 

молитву ("Та мине мене чаша сія") в Гефсиманському саду. І якщо ви зробите 

свою роботу, ваші персонажі оживуть і почнуть діяти самі по собі. Я знаю, це 

моторошно звучить, якщо ви самі цього не відчували, але це диявольськи 

цікаво. І можете мені повірити, це вирішить купу ваших проблем. 

У кожному разі, думав я про цю цитату все частіше і частіше, борючись 

з панікою в тілі і омертвінням в голові, цим жахливим почуттям, коли 

накопичені думки не можуть вирватися назовні. Розпач охоплювало мене, в 

мені міцніла впевненість, що більше мені не писати ніколи. А цитата 

підкреслювала, що всі мої зусилля, навіть якщо мені вдасться вирватися з цієї 

кошмарної ситуації, безглузді. 

Бо честолюбний романіст повинен з самого початку розуміти, що кінцевої 

мети письменства (зобразити життя, як воно є) йому не досягти ніколи, так 

що всі його зусилля, за великим рахунком, марні. "У порівнянні з самою 

недолугою людиною, яка дійсно крокувала по землі та відкидала на неї свою 

тінь, – начебто сказав Харді, – будь-який персонаж роману, нехай і ідеально 



виписаний, – мішок з кістками". Я дуже добре розумів, про що говорила ця 

фраза, тому що саме мішком з кістками і відчував себе в ті сумні дні [5]. 

9. Щоб оповідання або роман, були iдеологiчно витримані, не треба 

припускати, щоб куркулі та непмани висловлювалися проти радянської 

влади ти комуністичної партії. Приміром: 

"Куркульську змову було викрито. Куркулі засуджені до найвищої міри 

соцiяльного захисту. Їх ведуть на смерть, а вони: 

"(Перший куркуль до другого). А правильна та влада робiтникiв та 

найбiднiшого селянства! I правильно робить все авангард пролетаріату – 

комуністична партія!" 

"Другий куркуль". Авжеж! Хіба, не розстрілявши нас, збудуєш 

соцiялiзм в одній країні, як сказав тов. Ленін? Інакше не можна! Ми 

помреш, але свiтлi ідеали пролетарiяту не затьмаряться, а, навпаки, ще 

яскравiш розгориться червона зірка!" 

Коли так в автора будуть розмовляти куркулі, то його iдеологiя поза 

всякими сумнівами, а вже що критика похвалить, так в тому немає 

жодного сумніву! 

Курси письменників і літераторів до стомлення возяться з ідеєю, вважаючи 

її самою священною з усіх священних корів, але насправді вона (не лякайтесь!) 

– справа не надто важлива. Якщо ви писали роман, тижнями і місяцями 

виловлюючи його слово за словом, то заради книги і заради себе необхідно 

відкинутися назад (або піти як слід прогулятися), закінчивши її, і запитати себе, 

навіщо взагалі було трудитися – навіщо треба було витрачати весь цей час, 

чому це так важливо. Коли пишеш книгу, день за днем розглядаєш і визначаєш 

дерева. Коли закінчиш, треба відійти назад і поглянути на ліс. Не кожна книга 

повинна бути набита символікою, іронією або мелодійною мовою (все-таки не 

даремно це називається прозою), але мені здається, що кожна книга – 

принаймні та, яка стоїть читання – повинна бути про щось. 

Хоч я і користувався символікою, образами і літературною спадщиною до 

того, як взятися за роман, я напевно мало замислювався про ідею, поки не 



вперся в паркан, не зневірився в роботі над романом. Мене здивувало, 

наскільки корисним виявилося "ідейне мислення". Це не було ефемерною 

ідеєю, це був ще один зручний інструмент, який варто покласти до себе в 

шухляду, щось на кшталт збільшувального скла. 

Не вірю я, що будь-який романіст, навіть той, що написав сорок з гаком 

книг, має багато ідейних інтересів. У мене у самого їх багато, але тільки кілька 

настільки глибокі, що можуть лягти в основу роману. І я повторюю: не так вже 

це важливо. Починати з питань і ідейних міркувань – рецепт створення поганої 

літератури. Хороша література завжди починається з теми і розвивається до 

ідеї, майже ніколи не буває навпаки. Єдиним можливим винятком, який я можу 

придумати, є алегорії на кшталт " Колгоспу тварин " Джорджа Орвелла. Але 

коли сюжет вже ліг на папір, треба подумати про те, що він означає, і в 

наступні варіанти вписати свої висновки. Не зробити цього – значить позбавити 

свою роботу (і читача, в кінцевому рахунку) того бачення, яке і робить кожну 

написану вами річ вашою і тільки вашою. 

Мені подобається думати, що я все ще доволі вправний у тому, що роблю, 

але ніщо не в змозі перевершити пам’яті про добрий ляк, і я насправді маю це 

на увазі, кажучи ніщо, особливо коли той призначався молодим і вразливим... 

Вони пам’ятають той перший раз, коли штора відсувається і ніж починає 

свою роботу. А ще ж люди змінюються. Той чоловік, що писав роман «Доктор 

Сон», дуже відрізняється від того добромисного алкоголіка, який був написав 

колись «Сяйво», хоча обидва залишаються зацікавленими в тому ж самому: 

розповісти карколомну історію [10]. 

Коли я починаю книгу, мені завжди здається, що я знаю, що з цього вийде. 

Але насправді жодна книжка не закінчувалася точно так. І це навіть не дивно, 

оскільки ти не припиняєш думати про сюжет. Створення книги злегка нагадує 

запуск міжконтинентальної балістичної ракети, тільки вона подорожує в 

часі, а не в просторі. Книжковий час – це час, який герої проживають в 

романі, а теперішній час – це час, який письменник проводить за написанням 

роману. Писати роман точно так, як ти задумав, це все одно, що запускати 



ракету. Це виглядає добре на папері, і є люди, які роблять подібні речі, які 

скажуть вам, що це просто, як пиріг, і навіть будуть намагатися не 

розсміятися при цьому, але обставини завжди проти нас [8]. 

Висновки. Отже, добра порада нікому не завада, особливо письменникам, 

до того ж молодим. Спробуємо відобразити наведені вище поради з ХХ – 

ХХІ ст. за допомогою українських прислів'їв та приказок, зібраних у XVII – 

XVIII ст. та упорядкованих Матвієм Номисом у середені ХІХ ст. [11]. Тоді 

підсумковий перелік порад молодим письменникам у стислому форматі 

Слісаренко – Кінг може мати наступний вигляд: 

1. Не штука писати, коли є що дати. 

2. Пиши, не пиши, а все роскотицця. 

3. Нащо та й шаноба, як добреє слово. 

4. Слово вітер, а пісьмо грунт. 

5. Панич не знав ніц, но (тільки) одно пісьмо, та й то му з голови встрісло. 

6. Єжели будеш пісьменний, пильнуй и не отступай пісьма: бо ти од нёго 

одступиш на пъядь, а воно од тебе на сажень. 

7. Не клади яшноі лусти, а клади пшенишне слово. 

8. Лучче сороці без хвоста літати, ніж пісьменному уміти читати, та не 

уміти писати. 

9. Хто ламає слово, той віру ламає, той душу ламає, той Бога ламає. 

"От i вся немудра наука, як стати письменником, а до того ж 

письменником видатним", – зазначає Слісаренко. Однак "години, витрачені на 

розмови про письменство, – це години, відібрані у самого процесу. Хоча багато 

з нас, пролетарів, теж печуться про мову – у міру своїх скромних сил, і 

пристрасно печуться про мистецтво й ремесло розповідача історій на папері", – 

уточнює Кінг. І нам залишається тільки погодитись з Олексою і Стівеном та 

подякувати їм як за поради і приклади, так і за влучний опис навколишнього 

соціуму. 
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Анотація. У роботі розглядаються "Поради молодим письменникам" 

слобожанського письменника Олекси Слісаренка, створені на початку 

минулого сторіччя. До кожної з порад підібрано відповідну ремінісценцію з 

висловлювань сучасного американського письменника Стівена Кінга та героїв 

його творів ХХІ ст. Припускається, що кожна з порад та її ремінісценцій є 

влучним описом навколишнього соціуму й своєрідним відлунням певного 

українського прислів'я або приказки XVII – XVIII ст., упорядкованих Матвієм 

Номисом у середені ХІХ ст. 

Ключові слова: Олекса Слісаренко, поради, молоді письменники, Стівен 

Кінг, ремінісценції, українські прислів'я та приказки. 
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