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В Імператорському університеті св. Володимира 
у Києві 18 вересня 1903 р. відбулася вступна лекція 
ординарного професора, колишнього випускника і 
приват-доцента Петербурзького університету, Воло-
димира Миколайовича Перетца.

Через 110 років по тому, 8 лютого 2013 р., в 
Київському національному університеті імени Тараса 
Шевченка відбулася церемонія відкриття пам’ятної 
дошки українському вченому-славісту, історикові 
театру, засновникові філологічного Семінарію, ака-
демікові Петербурзької Академії Наук (1914), Ук-
раїнської Академії Наук (ВУАН, 1919) та АН СРСР 
(1925) В. М. Перетцові (1870–1935).

Пораду переїхати до Києва Перетцові дав його 
вчитель, академік О. Соболевський (у 1880-х рр.. він 
був професором Київського університету і, очевид-
но, пам’ятав ліберальні порядки, що панували тут), 
тим більше, що це збігалося із давнім, ще студент-
ським інтересом Перетца до української культури: 
“В ці ж роки [період навчання в Петербурзькому уні-
верситеті. – А. К.] В. М. зблизився особливо зі своїм 
товаришем, що був старшим за нього на один курс,  
О. І. Ляшенком, співробітником “Київської старо-
вини” – і зацікавився питаннями українознавства і 
народної словесности <…> Український народ пред-
ставлявся В. М. як один зі слов’янських народів, що 
його несправедливо виключали славісти з кола своїх 
інтересів” [1].

Ще у Петербурзі В. Перетц видрукував низку 
праць з української літератури, він же був одним 
із перших київських професорів, що виступали за 
впровадження вивчення української літератури та 
викладання дисциплін українською мовою. В. Пе-
ретц увійшов 1905 р. до складу комісії Київського уні-

верситету, створеної за наказом Комітету Міністрів 
(подібні комісії були створені також у Харківському 
університеті та Імператорській Академії Наук) з ме-
тою вирішення питання про українську мову. На-
ступного року на сторінках “Київської старовини” 
В. Перетц писав: “І тут висновок не залишає для нас 
сумнівів: повинна бути створена кафедра українсь-
кої мови та діялектології; вона зможе, за умови, що 
її посяде обізнаний спеціяліст, заповнити ті прога-
лини, що виникли за багато років несправедливої 
зневаги вчених до української мови, якою говорить 
до 30 мільйонів народу” [2]*.

 У своїй програмній статті “Найближчі завдан-
ня вивчення історії української літератури” (1908) 
В. М. Перетц, зокрема, писав: “І справді, не досить 
одного глибокого й щирого замилування до свого 
рідного, – треба ще мати деякі технічні способи нау-
кового досліду, уміння критично виважити джерела і 
підручники, треба виробити певну наукову дисциплі-
ну розуму, без якої навіть великий творчий хист, що 
посідає найбагатший матеріял, може стати тільки 
цікавим оповідачем – не більше” [3]. Далі учений 
відзначав: “Перше, що неодмінно потрібно – це за-
охотити українську молодь до серйозної роботи над 
питаннями історії української літератури…” [4].

На тлі цих статей та науково-дослідницької діяль-
ности В. Перетца у галузі української культури ціл-
ком зрозумілим стає і його авторитет в національних 
колах, і обрання його дійсним членом філологічної 
секції Наукового товариства ім. Шевченка (1908). 
“Хоча ми особисто не знайомі, але своїми працями 
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Ви знайомі мені дуже добре, і я радо зроблю для 
Вас усе, що буду міг”, – писав І. Франко у листі до 
В. Перетца [5].

Після обрання його дійсним членом Петербурзь-
кої Академії Наук, В. Перетц 1914 р. повернувся до 
тодішньої столиці, де продовжив дослідження ук-
раїнської літератури: в університеті він читав лекції з 
історії української літератури, сприяв виданню праць 
членів Товариства дослідників української історії, 
письменства та мови.

Інтерес до театру Перетц виявив ще в юнаць-
кі роки; вступивши до Петербурзького університе-
ту, він вагався, що врешті-решт обрати – театр чи 
філологію: “До студентських років, – згадувала 
В. П. Адріанова-Перетц, – належить і початок за-
хоплення В. М. театром. Перебуваючи на першому 
курсі університету, він вступив навіть у драматичну 
школу Літературно-художнього товариства, де нав-
чався під керівництвом Н. П. Аннєнкової-Бернар і 
частково М. І. Писарєва (акторів Александринського 
театру – А. К.), брав участь в аматорських виставах. 
Згадуючи своє перебування в цій школі, В. М. зізна-
вався, що інколи жертвував університетськими лек-
ціями, щоб не пропустити свої сценічні заняття…” 
[6]. Зробивши вибір на користь філології, Перетц, 
однак, не втрачав інтересу і до театру. Про це свід-
чить і тематика його наукових праць  [7], і педаго-
гічна діяльність, яку він розгортає вже у Києві. Так, 
від початку діяльности Музично-драматичної школи 
М. В. Лисенка (нині Київський національний універ-
ситет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Ка-
рого), В. Перетц викладав історію західноевропейсь-
кого театру: “Діяльність В. М.  [Перетца] в цій школі, 
що тривала до 1907 року, не обмежувалася лекціями; 
він допомагав керівнику драматичного відділення 
М. М. Старицькій в екзаменаційній комісії та в при-
йманні шкільних вистав” [8]. На драматичних курсах 
Літературно-мистецького товариства В. Перетц чи-
тав курс історії російського і західноевропейського 
театру, окрім цього виступав у ролі театрального ре-
цензента, видрукував низку праць з історії українсь-
кого театру і, як писав Д. Чижевський, “В. Перетц 
<…> зумів зацікавити чимало молодих учених суто 
українськими темами та виховати цілий шерег учнів-
українознавців” [9].

У Петербурзі, 1921 р., В. Перетц долучається до 
роботи керованого О. Гвоздєвим відділу історії те-
атру Інституту історії мистецтв, де очолює кафедру 
історії російського театру, організовує Семінарій з 
історії давнього російського театру, впродовж деся-
ти років очолює Комітет з історії російського театру 
(секретар – О. Гвоздєв). Комітет досліджував такі 
теми: “Театр і глядачі в Росії у XVIII ст.”, “Вплив 
европейського театру на старовинний російський 

театр”, накреслив план перевидання драматичних 
творів В. Озерова і коментоване видання вибраних 
російських водевілів XIX ст., досліджував архівні 
матеріяли з історії російського театру XVII–XVIII ст., 
почав укладання бібліографії давнього російського 
театру тощо [10]. У ці ж роки В. Перетц читав курс 
методології дослідження на факультеті історії мовних 
мистецтв при Інституті. Проблема методології була 
однією з провідних тем дослідження В. Перетца, яку 
він розробляв упродовж усього наукового життя [11]. 
Саме в Інституті історії мистецтв було видрукува-
но “Нарис методології...” [12] і збірник “Давній те-
атр” [13], що включав, зокрема, статтю, присвячену 
питанням методології театрознавства [14]. 

Проблемам методології В. Перетц присвятив і 
Вступну лекцію 1903 р. в Києві. Окресливши ґенезу 
існуючих на той час методів, Перетц сформулював 
власні принципи роботи: “Вивчення історичного мо-
менту, середовища, з якого постав певний твір, і осо-
бистости автора – є нині невідворотною умовою будь-
якого історико-літературного дослідження…” [15]

Практичні питання методології відігравали іс-
тотну роль також у роботі його філологічного Семі-
нарію, що існував упродовж десяти  років у Києві 
(1904–1914), а потім і в Петербурзі.

Філологічний Семінарій, завдяки  нетрадицій-
ному формату навчання та широкому колу наукових 
питань, без перебільшення став подією в Університеті 
св. Володимира і згуртував навколо себе майбутніх 
дослідників української культури. Достатньо назва-
ти декілька прізвищ членів Семінарію різних років: 
М. Гудзій, М. Драй-Хмара, М. Зеров, С. Маслов, 
В. Маслов, В. Адріанова-Перетц, О. Дорошкевич, 
І. Огієнко, П. Филипович, О. Багрій та ін. [16].

Методологічна спрямованість Семінарію ви-
являлася у формі навчання і вимогах, які висував 
В. Перетц до праць студентів: “Наукову роботу про-
понувалося починати з вивчення загальних питань 
історії та теорії літератури (Paul, Brunetier, Потебня, 
Веселовський та ін.), прийомів аналізу та синтезу у 
різних учених (академіки Буслаєв, Шахматов, Істрін, 
Соболевський та ін.), прийомів науково-критичних 
видань пам’яток літератури і мови” [17]. Дослідження 
членів Семінарію повинні були ґрунтуватися на емпі-
ризмі, повноті матеріялу (особлива увага надавалася 
праці з першоджерелами), суворому дотриманні ме-
тоду дослідження, системності, доказовості суджень 
і виразності завдань праці, їх виконання та висновків. 
Нетипові для тогочасної дослідницької практики і, 
здавалося б, суто технічні прийоми, які культивував 
В. Перетц, визначили неповторність методології ство-
реної ним школи методології, що невдовзі заклала 
теоретичний фундамент для формального аналізу. 
На це звертали увагу і Р. Якобсон (“у ролі свідомих 
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прибічників формального аналізу давньослов’янської 
літератури як важливого допоміжного засобу висту-
пають на початку [ХХ] століття Перетц і Орлов”[18]), 
і М. Бахтін (“Певне значення у процесі розвитку фор-
мального методу мали роботи і лекції акад. В. М. Пе-
ретца з методології” [19]).

У “Нарисі методології…” В. Перетц критично 
розглянув одинадцять методів дослідження, розді-
ляючи їх на суб’єктивні та об’єктивні. До суб’єк-
тивних методів учений відносив: естетичний (ідея 
“прекрасного”), етичний (ідея “добра”), публіцис-
тичний (суспільний ідеал), історико-політичний 
(політичне життя як першооснова творчости). 
Об’єктивні методи – це  історичний (література як 
віддзеркалення історичних подій), історико-пси-
хологічний (біографія як стимул творчости авто-
ра), культурно-історичний (раса, середовище, мо-
мент – закони, яким підпорядковується творчість), 
естопсихологічний (продукт творчости – взаємодія 
автора і читача), порівняльно-історичний (історич-
на пам’ятка у межах однієї або декількох культур), 
еволюційний (фактори, що спричиняють розвиток 
літератури), філологічний (факти, що містить сам 
текст) [20]. Проте у власних працях В. Перетц від-
давав перевагу лише чотирьом із перелічених ме-
тодів: історичному, порівняльному, філологічному 
та біографічному, причому в межах одного дослід-
ження застосовував одночасно декілька методів; 
тож невипадково М. Бахтін вважав праці В. Перетца 
“взірцем академічного еклектизму” [21].

Характеризуючи методологічні принципи теат-
рознавчого дослідження, В. Перетц писав: “До вив-
чення театру в його минулому можна підходити з 
багатьох сторін. Але всю різноманітність підходів, 
зрештою, можна звести до двох: до вивчення теат-
ральної вистави з літературного, словесного боку – і 
до вивчення з образотворчого боку” [22]. 

У дослідницькій практиці Перетца аналіз давньої 
вистави включав: збирання бібліографічних та біогра-
фічних відомостей, аналіз сюжету [23]; відтворення 
змісту вистави,  виокремлення оригінальних частин 
із запозичених сюжетів (із застосуванням порівняль-
ного аналізу [24]), а також літературної і “народної” 
складової, дослідження еволюції форми твору (із за-
стосуванням порівняльно-історичного методу [25]). 
Досліджуючи вистави з театрального боку (декора-
ції, мізансценування, технічне забезпечення сцени 
та прийоми акторської гри), В. Перетц  спирався на 
авторські ремарки та іконографічний матеріял [26].

Одним з перших у дослідженні явищ театраль-
ного мистецтва Володимир Перетц поставив питан-
ня про значення форми (“в мистецтві важливо не 
що, а як” [27]), закликав відмовитись від оцінкових 
суджень на кшталт “злети і падіння” культури, “ви-

сокохудожні / малохудожні твори” тощо, вважаючи 
їх марними.

Практичні прийоми аналізу вистави, впроваджені 
Перетцом, подібні до “формально-історичної теорії” 
В. М. Геррманна [28], принципи якої викладені у пра-
ці, присвяченій реконструкції вистави Середньовіччя: 
“…нам доведеться не обмежувати себе вивченням 
сценічного приміщення і його використання учасни-
ками дії, а на основі цього дослідження, спираючись 
на отримані в ремарках вказівки <…> з’ясувати все 
необхідне про декорації, технічне обладнання сцени 
та реквізит, а також про їхнє використання режисе-
рами та помічниками; для точнішого визначення ско-
ристаємося образотворчим мистецтвом…” [29]

Однак, незважаючи на подібність окремих при-
йомів, дослідницькі методології М. Геррманна і 
В. Перетца мали істотні відмінності – передусім у 
визначенні завдань.

На відміну від М. Геррманна, об’єктом дослід-
ження якого була конкретна вистава, а її вивчення 
спрямовувалося, головним чином, на реконструкцію і 
визначення її “мистецької спрямованости”[30], В. Пе-
ретц зосереджував увагу здебільшого на пошукові 
технологічних прийомів, за допомогою яких було 
створено різні історичні типи вистав. На це, пишучи 
про збірник “Давній театр у Росії” [31], видрукуваний 
за редакцією В. Перетца, звертає увагу Г. Хайчен-
ко: “Збірник цей знаменує собою рішучий поворот 
<…> до вивчення специфічних сторін театрально-
го мистецтва – акторського виконання, прийомів 
постановки й оформлення спектаклів, обладнання 
будівлі театру і сцени <…> Автори “Давнього театру” 
не ставлять перед собою мети реставрувати окремий 
конкретний спектакль, їхні дослідження мають ти-
пологічний характер” [32].

Системні ідеї В. Перетца вплинули на погляди 
київських неокласиків  [33], П. Маркова [34] і бага-
тьох інших дослідників, визначили можливість про-
дуктивної співпраці В. Перетца з О. Гвоздєвим (саме 
в очолюваному Гвоздєвим відділі було видрукувано 
збірник “Давній театр”).

Однак подальший розвиток театрознавчих ме-
тодів В. Перетца обірвався: 1934-го року його було 
репресовано. Він надовго зник з театрознавчого кон-
тексту. В Україні перша згадка про Перетца-театроз-
навця з’явилася лише 1970-го року, коли за рішенням 
ЮНЕСКО відзначалося 100-річчя від дня його на-
родження [35]. Далі його прізвище, інколи навіть в 
енциклопедичних виданнях, ховалося зазвичай лише 
у числі “та інших”.

Тим часом у суміжних галузях словосполучен-
ня “школа Володимира Перетца” (“археографічно-
бібліографічна школа Перетца”, “філологічна школа 
Перетца” та ін.) давно стали звичними.
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