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Портрет К.В.К.-Росандіч На відкритті виставки К.В. Кричевської
та її чоловіка —  Драго. 1998 р. в м. Едмонтоні в Канаді. 1998 р.

Шевченківського національного заповідника І. Лихового, проведено дві наукових 
конференції, присвячені творчості Василя Григоровича Кричевського. А культур
но-мистецька громадськість Києва вельми урочисто відзначала його 125-річчя від 
дня народження. На будинку, в якому жив майстер у 1920—1930-х роках, було 
відкрито його меморіальну дошку.

М ИКОЛА СИ ВАЧЕН КО 
І ЙОГО Н АУКОВА СПАДЩ ИНА

Павло ФЕДЧЕНКО

писок наукових і літературно-критичних праць М.Є. Сиваченка нара
ховує близько півтори сотні назв — здавалось би, не так і багато, але ж 
він включає й фундаментальні новаторські монографії, присвячені 

творчості Панаса Мирного, Анатоля Свидницького, Степана Руданського, Павла 
Грабовського, яких вистачило б для того, щоб їх автора вважати одним із найвиз
начніших та найавторитетніших українських літературознавців.

Одним із найважливіших і неперехідних уроків ученого було вміння визнача
ти й ставити актуальне й науково важливе завдання, здійснювати колосальну по
шукову «чорнову» роботу в сфері першоджерел, як правило, вичерпно їх аналізу
вати, поєднуючи при цьому практичні історично-літературні завдання з теоре
тичними узагальненнями, що виходять за межі конкретних явищ і зберігають 
свою самодостатню універсальну цінність.

М.Є. Сиваченко народився 22 листопада 1920 р. у селі Ямпіль Катеринопільського 
району на Черкащині в селянській родині. У 1938 р. закінчив місцеву десятирічку й 
вступив на українське відділення філологічного факультету Одеського університету.

З перших же днів Великої Вітчизняної війни перебував у винищувальному ба
тальйоні, а через десять днів став курсантом Одеського піхотного училища. В складі 
курсантів училища йому довелося залишити місто й продовжити навчання в дале
кому Уральську. По закінченні училища служив командиром взводу. Згодом 
здібного військового спеціаліста направили на штабну роботу в одне з управлінь 
Наркомату оборони, а потім — офіцером зв’язку в групу представника Ставки Вер
ховного Головнокомандування (Маршала Радянського Союзу С.К. Тимошенка), яка 
координувала дії 2-го, 3-го і 4-го Українських фронтів. Кінець війни застав старшо
го лейтенанта Сиваченка ад’ютантом коменданта радянських військ у Бухаресті.
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Демобілізувавшись з радянської армії, М. Сиваченко з січня 1946 по березень 
1947 р. працював викладачем військової кафедри Київського державного універ
ситету, одночасно завершуючи навчання на філологічному факультеті. З дипло
мом філолога М. Сиваченко в березні 1947 р. прийшов до Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, з яким пов’язав, по суті, все своє творче життя. 
Пройшов тут усі щаблі ієрархії науково-дослідної установи: від молодшого — до 
старшого наукового співробітника, ученого секретаря Інституту й завідувача 
відділом. У 1953 р. він успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1963 р. — 
докторську.

Майже десять років (1964—1973) Микола Єфремович працював директором 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського і на 
цій відповідальній посаді був обраний членом-кореспондентом АН УРСР (1967). 
Часи його директорства припали на кінець «відлиги», під його керівництвом в 
ІМФЕ АН УРСР була створена «Історія українського мистецтва» в 6 томах, підго
товлений макет видання «Українці», побачила світ чимала низка фольклорис
тичних видань. Одночасно протягом багатьох років був головою республікансь
кого науково-просвітнього товариства «Знання» та головним редактором його 
щорічника «Наука і культура», журналу «Народна творчість та етнографія».

М.Є. Сиваченко був одним з перших серед наукової інтелігенції, кого торкну
лася «маланчуківщина». Він був знятий з посади директора Інституту після ви
ходу в світ бібліографічного покажчика (причому, для службового користуван
ня) «Українське карпатознавство», де серед авторів наукових розвідок було 
включено прізвище відомого українського вченого, а за визначенням тих часів — 
«буржуазного націоналіста» В. Кубійовича.

Повернувшись до Інституту літератури в 1973 р., М. Сиваченко обіймає поса
ду старшого наукового співробітника відділів дожовтневої української літерату
ри та рукописів і текстології.

У колективах двох академічних інститутів сформувалися наукові інтереси, упо
добання та коло занять вченого, розширювалась і поглиблювалась його наукова еру
диція, що включала чи не весь спектр філологічних дисциплін — від усної народної 
творчості різних народів та історії української літератури до проблем теорії, тексто
логії та компаративістики. Крім виняткового цілеспрямованого працелюбства цьо
му сприяло ще й те, що йому пощастило на високоерудованих, педагогічно щедрих 
та дбайливих учителів, серед яких Микола Єфремович з гордістю вдячного учня на
зивав С.І. Маслова, М.К. Гудзія, О.А. Назаревського, П.М. Попова, А.П. Шамрая, 
О.Е. Дорошкевича й невичерпного генератора ідей академіка О.І. Білецького.

Від кожного зі своїх учителів обдарований і сумлінний учень Микола Сива
ченко брав те, чим вони були багаті й неповторні, але при цьому завжди намагав
ся (і не без успіху!) залишитися самим собою — і у визначенні кола й характеру 
наукових проблем, а головне — в пошуках самостійних шляхів їх розв’язання та 
оригінальності кінцевих здобутків. Тільки в такий спосіб самобутній вчений 
М. Сиваченко сприяв утвердженню та розвитку найкращих традицій вітчизняно
го літературознавства і фольклористики, а водночас, несучи вічну й плідну на
укову естафету, особисто ставав самобутньою й помітною ланкою тих традицій, 
добрим учителем молодших поколінь вчених. Можна назвати не один десяток 
людей, які проходили наукове формування під дбайливою орудою Миколи Єфре- 
мовича і які із законною гордістю відносять себе до його школи.

Прикметною особливістю вже перших дослідницьких уподобань вченого була лю
бов до самостійних архівних розшуків, наслідком чого стали першопублікації руко
писів, забутих творів, відкриття досі невідомих літературних фактів. У цьому ряду 
можна назвати такі оригінальні публікації, як «Юнацькі щоденники Панаса Мирно
го», «Панас Мирний — перекладач О. Островського», «Неопубліковані листи В. Сте-
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фаника», «Народні казки, записані Марком Вовчком», 
«Народні оповідання А. Свидницького» тощо.

Подібні публікації, як правило, з професійно кваліфіко
ваними й сумлінними коментарями, суттєво розширювали 
й збагачували першоджерельну базу українського літера
турознавства й фольклористики, сприяли створенню М. 
Сиваченкові репутації самобутнього вченого, на 
дослідження якого прийнято було посилатися. До речі, 
архівно-пошуковій і публікаторській роботі М. Сиваченко 
був вірний протягом усієї своєї наукової діяльності, вважа
ючи її надзвичайно важливою для систематичної розбудо
ви науки, і наполегливо заохочував до цього й своїх числен
них учнів та колег.

Микола Сиваченко Як і автор даної статті, М. Сиваченко не любив так
званих колективних монографій, що здебільшого обме

жують і нівелюють творчі особистості, все зводячи до одного «знаменника». Але 
щасливим винятком була участь в академічних колективних капітальних пра
цях з історії української літератури, очолюваних академіком О.І. Білецьким. 
М. Сиваченко завжди з вдячністю й гордістю згадував, як О. Білецький довіряв 
йому написання до першого повоєнного двотомника історії української літера
тури (1954—1956) важливих розділів про творчість І. Котляревського та 
А. Свидницького.

Здобутих у процесі роботи під таким началом творчої наснаги, запасу ма
теріалів та наукового досвіду вистачило у молодого вченого для написання на
ступних самостійних капітальних праць. З такою солідною попередньою пошу
ковою роботою були створені і його дисертації, присвячені двом епохальним тво
рам української літератури — романам «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Пана
са Мирного й Івана Білика (Рудченка) та «Люборацькі» Анатоля Свидницького, 
розглянутих у широких хронологічних, проблемно-тематичних та стильових 
вимірах, у рамках національної та світової літератури. Власне, за такими методо
логічними підходами створювалися всі його фундаментальні дослідження.

Проходячи «школу О.І. Білецького», М. Сиваченко на все життя запам’ятав 
передовсім основоположну настанову великого вченого щодо обов’язкових етапів 
і послідовності історично-літературного дослідження.

По-перше: виявити рукописні й друковані джерела твору, провести «критику 
текста», вивчити його «историю создания».

По-друге: визначити його місце в історичному середовищі — «роль традиции 
и результаты борьбы с нею; отношение произведения к фактам предшествующим 
и современным».

По-третє: проаналізувати літературний твір «в его сущности» — «с точки зре
ния его сюжета, композиции, слога, жанра и стиля».

По-четверте: з’ясувати результати цього літературного явища, «то есть влия
ния произведения на дальнейший ход литературного развития, восприятие его 
современными и ближайшими потомками и разнообразнейшую жизнь его в чита
тельских сознаниях»1.

Навчаючи своїх учнів необхідним азам дослідницької роботи, М. Сиваченко 
любив згадувати образні міркування Д. Лихачова про характер і структуру на
укової праці: «Наука — це багатоповерхова споруда. Як і будь-яка споруда, вона 
має фундамент, — матеріал, який наука вивчає, потім є перший поверх — безпо
середнє вивчення цього матеріалу, а над цим піднімаються поверхи «проблем» і 
«теорії», узагальнень та гіпотез... Споруда може бути одноповерховою, без друго
го поверху, але споруда не може починатися з другого поверху»2.

1 5 2 ____________________________________________________Павло ФЕДЧЕНКО
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М. Сиваченко багато попрацював над закладенням міцного фундаменту для бага
тьох проблем і зведенням основного поверху добротних «одноповерхових» і «багато
поверхових» споруд, але жодна з його праць не починалася з другого поверху — саме 
тому його літературознавчі споруди міцні й довговічні. Зауважимо тут-таки, що дов
говічність досліджень М. Сиваченка зумовлюється й міцною фактичною їх основою, 
всебічно випробуваними в усіх відношеннях висновками і постійною відразою, ба й 
імунітетом до будь-якої флюгерної кон’юнктури, ідеологізованої схоластики. Всяку 
ж нехіть до систематичної чорнової «будівельної» роботи, бездумне штукарство він 
вважав профанацією науки та дотепно й уїдливо знущався над претензійними 
«будівельниками надхмарних замків», над самовпевненими «голими проблемщика- 
ми», що жонглювали умоглядними, ні на що не спертими «присудами», легковажни
ми теоретичними викладками. Про тих і про те, що М. Сиваченко не приймав у науці 
й рішуче засуджував, мав він у своєму критичному арсеналі — справді арсеналі, бо 
Микола Єфремович, ця ліберальна й поступлива у дружньому колі людина, був не 
просто послідовно принциповим, а й войовничим ученим — цілий набір дошкульно 
гострих і дотепних визначень cum grano salis (з дрібками солі, уїдливих): ярлико- 
любці, цитатознавці, лицарі табу й критичних окриків, ідеологізована схоластика, 
чванливий класовий підхід, казенний тематизм, фіміамне возвеличення, столона- 
чальницький реагаж тощо і навіть власних прислів’їв на кшталт: «стаття петитна — 
більш апетитна».

Навіть фундаментальні свої праці М. Сиваченко часто називав «розвідками», 
«студіями». І це були справді студії — наслідок системного, цілеспрямованого й 
всебічного дослідження першоджерельного матеріалу та критичного освоєння 
існуючих наукових праць із пропозицією власних, добре аргументованих узагаль
нень, оцінок, висновків. Водночас це були й розвідки, оскільки в них логічно фор
мувалося прагнення продовжити науковий пошук, розвідати ще не освоєне і, до 
кінця пройшовши визначену дистанцію, накреслити можливі нові аспекти, напря
ми досліджень, оскільки «всіляке довершене виконання задуму в науці означає 
нові «запитання», воно, по суті, бажає бути перевершеним»3. У подібних працях 
вченого органічно поєднуються всебічно аргументовані позитивні здобутки з добре 
мотивованими і цілеспрямовано порівнюваними гіпотезами, з «нестихаючою 
діалогічністю» (вислів М. Бахтіна). Прикметну властивість наукового методу 
розвідок М. Сиваченка можна визначити словами філософа: «Науковий метод по
лягає у виборі проблем, у критиці наших завжди пробних і попередніх рішень»4.

Отже, дослідженням М. Сиваченка властиві такі високі ознаки взірцевих на
укових праць, як ґрунтовність і надійність зробленого з щедрою відкритістю для 
наступників — адже в науці немає і не може бути раз і назавжди вирішених про
блем! М. Сиваченко і сам у ряді випадків любив повертатися до ним же 
досліджуваних тем. З появою якихось нових обставин, даних, раніше відсутніх, 
з’являлися важливі уточнення, доповнення, а іноді й кардинальний перегляд ус
талених оцінок.

Здавалося б, у дисертації та написаній на її базі монографії «Анатоль Свид- 
ницький і зародження соціального роману в українській літературі» поставлена 
проблема була досліджена з властивою М. Сиваченкові ґрунтовністю й ви
черпністю, але вчений охоче повертався до неї у зв’язку з новознайденими 
оповіданнями та встановленням їхніх фольклорних джерел. Внаслідок нового 
студіювання проблеми вчений вносив ряд корективів.

Важливим і плідним був висновок, що стосувався не лише творчості Свид- 
ницького, а й усієї ранньої української прози: коли проза була ще тісно пов’яза
на з різними жанрами народної творчості, переважно з побутовою казкою і анек
дотом, її дослідження слід здійснювати комплексно, із застосуванням літерату
рознавчих і фольклористичних методик. Класичною у цьому відношенні (як і в
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багатьох інших!) є розлога монографія «Студії над гуморесками Степана Рудансь- 
кого» (1979, 2-е доповнене вид. 1995). Вже зачин цієї монографії демонструє ха
рактерну рису вченого — його виняткову скромність. «Автор наважується в міру 
своїх сил продовжити і по можливості розвинути той плідний напрям у 
дослідженні гумористичної сатиричної творчості Руданського, котрий був визна
чений І. Франком у відомих «Студіях над Руданським», — так скромно виправ
довує Сиваченко перегук назви своєї монографії з Франковою працею. Проте, 
наслідуючи Франкове дослідження, Сиваченко водночас істотно розширив коло 
проблем та значно поглибив їх вирішення на базі найновіших наукових методик 
та досягнень порівняльного літературознавства і фольклористики.

Докопуючись до фольклорних джерел гуморесок Руданського, М. Сиваченко 
виходить далеко за межі української народної творчості і, демонструючи широку 
ерудицію, часто звертається до джерел польських, німецьких, італійських тощо, 
розв’язуючи при цьому кілька нових проблем: про співвідношення національно
го й інтернаціонального в творах письменника, характер і міру авторської участі 
в обробці фольклорних джерел та світових сюжетів. Тонко розрізняється 
міжетнічна, генетична чи типологічна схожість мистецьких явищ і різноманітні 
контактні запозичення — безпосередні або опосередковані іншими літературами. 
Все це уточнює й збагачує наші уявлення про місце української літератури на 
літературній карті світу.

Прикметною особливістю дослідницької манери М. Сиваченка є коректні й 
плідні звертання до гуманітарних — історії, археології, етнографії, лінгвісти
ки — і навіть природничих наук, що забезпечує всебічне висвітлення природи й 
характерних особливостей складних мистецьких явищ.

Кожне монографічне дослідження М. Сиваченка додає щось суттєве до його 
наукової методики. Так, наприклад, перша його велика монографія «Історія 
створення роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», крім усього іншого, була 
реалізацією основоположного правила літературознавства: щоб якнайповніше й 
найглибше зрозуміти художній твір, основну його концепцію, слід вивчати не 
лише кінцеві результати праці письменника — вже завершений твір, а й творчі 
задуми автора, шлях до їх втілення, етапи творчої роботи, індивідуальні особли
вості творчої лабораторії письменника.

Досліджуючи особливість мислення, творчої індивідуальності Панаса Мирно
го, з’ясовуючи характер і міру участі Івана Білика у формуванні остаточної ху
дожньої концепції роману, М. Сиваченко демонструє майстерне володіння 
прийомами художнього аналізу, естетичними критеріями оцінок різних стадій 
роботи над твором, а зрештою, і його остаточного варіанта.

Копітка робота для якнайточнішого виявлення авторських намірів і їх творчого 
здійснення, крім історично-літературного та естетично-теоретичного значення, 
має і важливий практично-видавничий аспект: йдеться про вибір, при наявності 
авторських варіантів і слідів зовнішніх втручань у текст (цензурні, редакторські), 
основного, канонічного тексту, який найповніше виражає авторську волю.

Загальновизнаними є величезні заслуги М. Сиваченка як одного з най- 
досвідченіших редакторів-упорядників збірок класичної спадщини, зокрема 
творів Марка Вовчка, Панаса Мирного, І. Нечуй-Левицького та ін.

Коли Миколі Єфремовичу в 50-х роках доручили підготовку чергового видан
ня «Народних оповідань Марка Вовчка», він не пішов уторованим шляхом своїх 
численних попередників. Розпочавши роботу ab ovo, він був вражений ней
мовірним різнобоєм одних і тих самих текстів у різних виданнях. Там було все — 
і свавільне втручання редакторів, і елементарна неуважність видавців, а в ре
зультаті — більш чи менш спотворений авторський текст, яким, на жаль, корис
тувалося не одне покоління читачів.
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Керуючись ще одним правилом сумлінних літературознавців — спочатку вив
чити історію тексту і, лише встановивши його основний канонічний варіант, при
ступити до видання, — М. Сиваченко здійснив скрупульозний і ґрунтовний тексто
логічний аналіз «Народних оповідань» Марка Вовчка та зробив належні рекомен
дації. Підготовлений ним текст увійшов до двох останніх наукових видань творів 
письменниці в 6 томах (1958) і 7 томах (1964). Подібна ж робота була проведена вче
ним і при підготовці 7-томного видання творів Панаса Мирного (1968—1971).

М. Сиваченко прагнув максимально освоїти обрані проблеми — для науки, 
для себе і для читачів. Саме так, широко і повнокомплектно, виглядали етапи й 
результати Сиваченкових студій над творчістю Панаса Мирного. Глибоке 
дослідження історії текстів стало базою і для різноаспектного широкого їх літе
ратурознавчого аналізу, і для по-справжньому науково вивіреного й прокоменто
ваного їх висвітлення.

У процесі здійснення обох завдань виникали часткові проблеми, від з’ясування 
яких залежали й кінцеві результати. Так народжувався цілий «букет» нових 
студій навколо основного стрижня: «Історія створення роману «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні? », « Панас Мирний і доля його літературної спадщини », « Панас Мир
ний про мову», «Панас Мирний — перекладач О. Островського», «Юнацькі щоден
ники Панаса Мирного», ювілейні, вступні статті та розділи до академічних історій 
української літератури. Як бачимо, автор часом досить далеко «відбігав» від 
стрижневої проблеми, але кожен такий екскурс народжувався з потреби якнай
повнішого дослідження основного, а в кінцевому підсумку й слугував саме цьому.

Подібна концентрична дослідницька увага, всебічне з’ясування дотичних про
блем характерні й для праці М. Сиваченка над творчістю А. Свидницького, Марка 
Вовчка, П. Грабовського, О. Кониського та інших українських письменників.

Серед постійних філологічних зацікавлень М. Сиваченка слід назвати при
наймні ще два, які породили цілу низку важливих його досліджень, навколо 
яких він гуртував кваліфікованих ентузіастів, дбаючи про виховання та ґрунтов
ну професійну підготовку, — фольклористика і текстологія.

Давні фольклористичні інтереси вченого стали підставою для того, щоб після 
кончини директора Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
АН України незабутнього М.Т. Рильського на цю посаду рекомендували саме 
М. Сиваченка. Майже десятирічне перебування на цій посаді поглибило й розши
рило фольклористичні знання вченого, створивши йому заслужений авторитет 
одного з найкращих знавців народної творчості. Під його керівництвом було 
здійснено низку першоджерельних та дослідницьких публікацій, а він сам до ос
танніх років свого життя не полишав цієї царини філології.

Для дослідницької методи М. Сиваченка в цій галузі дуже характерна студія 
«до історії української пареміографії: Г.С. Сковорода» — характерна саме широ
тою й глибиною осягнення проблеми. Широкоерудований вчений вільно апелює 
до досвіду російських, польських фольклористів. Оперує великим обсягом пер- 
шоджерельного матеріалу, щоб аргументовано звучав висновок про те, що при
казкові скарби народу, вибудовані й проаналізовані в історичному ключі, — яск
рава картина життя народу, свідчення його мудрості.

А щодо текстології, то здобутки М.Є. Сиваченка тут настільки вагомі, що його 
заслужено й справедливо можна вважати одним із фундаторів цієї галузі філології 
в Україні та найавторитетнішим її представником. Здавна виявляючи увагу до 
текстології української літератури, в останні десять років він зробив її основою 
свого наукового життя. Під його керівництвом сформувалася група фахівців і на
родилося кілька колективних наукових збірників з текстології. А самому М. Си- 
ваченкові належали дві фундаментальні монографії «Над текстами українських 
письменників» (1985) і «Текстологія поетичних творів П.А. Грабовського» (1988).
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«Текстологія — на переконання залюбленого в цю науку вченого — початок і в та
кому розумінні основа всього літературознавства». Микола Єфремович не раз скар
жився мені: «Як багато я втратив від того, що з своїх перших наукових кроків не знав 
отієї висловленої вище заповіді». Можливо, тому всіх своїх молодших колег і 
аспірантів привчав до текстологічних досліджень як надійної бази для подальших 
літературознавчих занять, своєрідного гаранту від «полегшеної» філології. Адже 
текстологічні студії не зводяться лише до вирішення едиційних завдань. Вони допо
магають з’ясувати важливі питання форми і змісту творів, психології творчості, особ
ливостей творчої лабораторії майстрів слова. Текстологічний підхід, на переконання 
вченого, — «один з тих винятково важливих аналітичних прийомів, без якого годі 
обійтися при цілісному аналізі літературного твору». Більше того, «без попереднього 
текстологічного обстеження літературної пам’ятки дуже ризиковано робити загаль- 
нолітературознавчі висновки»5. Що це саме так, М. Сиваченко блискуче довів у серії, 
здавалось би, різноманітних розвідок, які стосувалися давно досліджуваних у нашо
му літературознавстві явищ, розвідок, проблемно об’єднаних спільним тексто
логічним підходом у книзі «Над текстами українських письменників» (1985).

Як показує багаторічна літературознавча практика, навіть у книгах, що стосу
ються творчості вже добре вивчених письменників, тривалий час побутує чимало по
милок — слідів неуважності, поспішності, некритично сприйнятих традицій і 
надмірної довірливості. Подібні помилки особливо «живучі» й небезпечні, якщо «ос
вячені» високими авторитетами, як це було, скажімо, з помилками Франка та інших 
поважних учених в атрибуції деяких творів, безпідставно приписуваних Т. Шевчен
кові, М. Шашкевичеві, П. Грабовському та ін. (Зауважимо, до речі, що навіть вірш 
«Ще не вмерла Україна», який нині став національним гімном, вперше був опубліко
ваний в Галичині за підписом Т. Шевченка!).

Важливість проблем літературної атрибуції — авторства, датування — М. Сива
ченко ілюструє, зокрема, винятковою увагою до них та піонерськими заслугами 
І. Франка. Повчальним є й досвід самого М. Сиваченка, спрямований на об’єктивне 
висвітлення літературного процесу, на відновлення історичної справедливості щодо 
забутих літературних діячів. Адже справедливість потрібна не лише стосовно видат
них людей, бо не лише вони творять історію. До цієї категорії праць М. Сиваченка 
належить, зокрема, простора розвідка про сумну долю поета Миколи Жука.

Безперечною заслугою М. Сиваченка є й повернення з напівзабуття ряду 
творів, аргументоване спростування суцільно негативних оцінок винятково 
енергійного, діяльного й плідного українського письменника Олександра Ко- 
ниського, цього громадського діяча і організатора літературного процесу, що ки
дався на всі ниви і, прокладаючи першу борозну, засівав сам і заохочував до цьо
го інших, сумлінно плекав урожай, зазначаючи при цьому переслідувань, не
справедливої неслави, а зрештою — й напівзабуття.

Своєрідним практичним наслідком проведених досліджень стали не лише 
історично-літературні статті М. Сиваченка, а й перша за багато років науково 
упорядкована й прокоментована збірка творів. Акцентуємо тут на слові проко
ментована — на справі, якій так багато зусиль віддав М. Сиваченко, не вважаю
чи її другорядною, технічною, не вартою уваги маститих учених.

Миколі Єфремовичу дуже імпонувало нагадування патріарха українського літе
ратурознавства О.І. Білецького про те, що навіть у, здавалося б, загальновідомому 
«Кобзарі» Т. Шевченка є твори, які для повного й правильного сприйняття вимага
ють серйозних коментарів («І Архімед, і Галілей...», «Великий льох» та ін.).

Отож і М. Сиваченко не лише не цурався чорнової копіткої коментаторської 
роботи, іноді зневажливо приписуваної таким собі Bucher wurm’aM (книжковим 
червам), а й висловив з цього приводу ряд цінних теоретичних міркувань як про 
істотну частину дослідницької діяльності, що вимагає ґрунтовного знання твор
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чості окремого письменника, а також — цілого літературного процесу, широкої 
ерудиції в царині політичної історії, мистецтва і ряду інших наук.

Святим правилом і звичкою М. Сиваченка було те, щоб не лише декларувати 
важливі істини та повчати інших, а й особисто показувати ефективність 
доскіпливо виловлених міркувань. Це він і зробив, зокрема, в коментуванні тако
го мудрого й складного письменника і філософа, як Г. Сковорода.

Серед постійних дослідницьких пристрастей М. Сиваченка була творчість Ле
оніда Глібова, до студій над якою вчений повертався неодноразово. Крім солідної 
книги «Досліджень і матеріалів» (1969), створеної у співавторстві з О. Деко, 
М. Сиваченко присвятив видатному байкареві кілька статей, серед яких — і тек
стологічні, й фольклорні уваги до статті Л. Глібова «Стрижено! Стрижено!»

Останньою фундаментальною працею М. Сиваченка була книга «Текстологія 
поетичних творів П.А. Грабовського», яка побачила світ уже після смерті вчено
го. Вона підбивала підсумки багаторічного вивчення творчості поета і участі у ви
даннях його творів. Водночас вона чи не найповніше представила увесь системно 
цілісний комплекс текстологічних методик, які тут здійснені вченим, сказати б, 
артистично, з ювелірною точністю та всеосяжною широтою, виявляючи й ба
нальні текстологічні казуси неуважних публікаторів і поверхових коментаторів. 
Взагалі це одне з тих досліджень, в яких найповніше відбився творчий почерк 
М. Сиваченка. Навіть якби на ньому не зазначалось ім’я автора, його можна було 
б встановити безпомилково — Ex unque leonem (по кістках пізнаю лева)...

Тут найпредметніше й наочніше розвинуті принципи персональної тексто
логії, яка має керуватися не лише загальноприйнятими прийомами, а й урахову
вати особливості творчої лабораторії того чи іншого письменника, його життєвої 
й творчої долі. Щоб якнайповніше обґрунтувати потребу персональної тексто
логії, автор аналізує серію грубих помилок, допущених деякими дослідниками 
російської літератури, що користувалися недостатньо вивіреними текстами або 
не враховували суттєвих обставин життя й творчості їх автора.

Вивчаючи історію текстів, вміщених у збірці «З півночі», М. Сиваченко уваж
но простежив тривалу роботу поета над окремими віршами. Дослідника заціка
вило питання: чому поет не обмежувався мовностилістичним шліфуванням, а не 
раз вдавався до істотної їх переробки. Відповідаючи на це питання, М. Сивачен- 
ко звернув увагу на те, що збірку П. Грабовський написав у стані глибокої душев
ної депресії. І щоб зрозуміти й пояснити душевний стан поета на різних етапах 
його роботи, причини, динаміку й характер подальших переробок, М. Сиваченко 
вперше в українському літературознавстві звертається до даних медицини, зок
рема психіатрії, патографії. Це й дозволило точніше з’ясувати ряд питань, на які 
неспроможне відповісти літературознавство.

Так під пером широкоерудованого вченого українське літературознавство 
послідовно й цілеспрямовано наближається до точності, стає наукою, що має 
міцний фундамент, а тому й авторитет у своїх характеристиках і оцінках.

М. Сиваченко постійно воював зі всілякими різновидами «полегшеної філо
логії» як наслідком несумлінності, похапливості, професійної некваліфікова- 
ності, кон’юнктурності, ідеологічної схоластики, прагнення до легковажних і 
швидкоминучих сенсацій. Доречно у цьому зв’язку згадати латинське прислів’я, 
наведене з Г. Сковороди і прокоментоване Е. Ротердамським: Ut canis е Nilo — со
баки, боячись крокодилів, п’ють з Нілу, й відразу втікають. Скільки вчених і не 
лише молодих та недосвідчених похапцем п’ють воду з наукової ріки і тікають 
від неї при першій же видимій чи уявній небезпеці! А досить часто навіть набли
жатися до незвіданого чи загадкового джерела не наважуються...

Є у Франка незакінчене сатиричне оповідання під загадковим заголовком 
«Сморгонська академія». Впродовж сотні років ніхто не наважувався чи, швид
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ше, не спромігся прокоментувати сам заголовок, в якому було заховано семан
тичний ключ до тлумачення всього оповідання. Першим за цю роботу взявся М. 
Сиваченко, написавши одну з найцікавіших своїх розвідок, яку можна оцінюва
ти за критеріями точних наук і ледве не за вимірами детективного жанру. Прояс
нення походження й змісту заголовка оповідання сприяло кращому розумінню 
об’єкта сатири і самої дотепної форми художнього зображення.

Уподібнюючи галицький духовний заклад Сморгонській академії, де дресиру
вали ярмаркових ведмедів, Франко «через тваринне посоромив людське», вивів у 
нікчемному й смішному вигляді дресированих спудеїв-вихованців...

Закінчення цієї розвідки звучить як своєрідне кредо й заповіт ученого: істори- 
ко-літературне вивчення твору, «щоб бути справді науковим, має спиратися на 
достеменний, критично вивірений текст, на текстологічний, лінгвістичний та 
історико-літературний коментар, непояснений заголовок».

Багато уроків залишив нам М. Сиваченко. Повчальними для всіх є уроки високої 
культури праці, наукової сумлінності, принциповості, цілеспрямованості, організо
ваності, самодисципліни й відваги. Наша розмова про його уроки буде незаверше
ною, якщо не згадати ще про одну прикметну рису видатного вченого —людську й 
наукову чесність і скромність, сказати б, своєрідне наукове джентльменство, що 
можна проілюструвати бодай такими прикладами. Як уже згадувалося, О.І. Білець- 
кий запропонував М. Сиваченкові написати до першого тому «Історії української 
літератури» (1954) розділ про І. Котляревського. Для молодого вченого це було не 
лише складне, а й почесне завдання, і він належним чином оцінив цю високу честь 
та довір’я — написав так, що розділ дістав цілковите схвалення вчителя і колекти
ву. Перед поданням розділу до друку деякі правки запропонував З.П. Мороз, що бу
ло звичайною практикою остаточного редагування. Цього виявилося досить, щоб 
вдячний М. Сиваченко визнав колегу своїм співавтором.

Давні друзі, ми з Миколою Єфремовичем завжди ділилися своїми науковими 
планами, давали один одному на прочитання свої рукописи. Коли я звертав ува
гу друга на якесь пропущене чи не помічене ним джерело або робив якийсь корис
ний з його погляду додаток, він неодмінно зазначав це у своїх посиланнях. Так 
чинив М. Сиваченко й з іншими своїми порадниками.

Приступаючи до дослідження якогось явища, М. Сиваченко уважно вивчав все 
те, що було з цього приводу зроблено іншими, навіть найскромнішими попередни
ками. Всьому він давав об’єктивну й справедливу оцінку, виділяв позитивне й нега
тивне та моменти, що потребували подальшого вивчення. І лише після цього визна
чав аспекти й проблеми власного дослідження, прагнучи бути максимально оригіна
льним. І хоч яким би всеохопним і вичерпним було його дослідження, він ніколи не 
«закривав» проблеми. Навпаки, чесно ділився своїми сумнівами, здогадками, гіпо
тезами, ставив запитання, що потребували б подальших досліджень, закликаючи до 
цього всіх охочих: Feci quod potui, faciant meliova potentes (Зробив, що міг, нехай, 
хто може, зробить краще). Хоча, правду кажучи, після Сиваченкових досліджень 
мало й рідко виявлялося охочих братися за ті самі проблеми, настільки сумлінними 
й вичерпними вони здавалися. І, на щастя, не лише здавалися — такими вони були 
насправді, не втрачаючи свого значення й цінності для нових поколінь читачів і за
лишаючись взірцями для нових поколінь учених. 1
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