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ФЕДІР САМІЙЛОВИЧ УМАНЦЕВ
(10. I. 1914, с. Удачне, Донеччина – 5. XII. 2010, Київ)

Некролог
Obituary

5 грудня 2010 року не стало відомого 
мистецтвознавця, кандидата мистецтво-
знавства, почесного доктора Науково-
дослідного інституту теорії та історії архітек-
тури і містобудування, Федора Самійловича 
Уманцева. 

Бог подарував цій світлій людині довгий 
життєвий шлях (96 років!), який розпочав-
ся в селищі Удачне (нині Донецької обл.). 
Потім – семирічна школа, робітничий 
фах, зацікавлення історією, навчання в 
Київському державному університеті іме-
ні Тараса Шевченка. Федір Самійлович 
працював у Київському музеї західно-
го та східного мистецтва (1946–1953), з 

1953 року – в Інституті монументально-
го живопису та скульптури Академії ар-
хітектури УРСР, з 1957 по 1970 роки – у 
відділі українського мистецтва Науково-
дослідного інституту теорії та історії архі-
тектури і містобудування.

За визначенням самого Федора 
Самійловича, його наукова діяльність ма-
ла два основних спрямування. Перше, 
найважливіше, присвячене дослідженню 
історії українського мистецтва. У 1950–
1960 роках Ф. Уманцев був активним учас-
ником підготовки та видання багатотомної 
«Історії українського мистецтва» під керів-
ництвом В. Заболотного в Академії архітек-
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тури УРСР. За його участі в 1953–1956 ро-
ках було розроблено програми з історії 
окремих видів мистецтва, що започаткува-
ли системну роботу над цим масштабним 
фундаментальним проектом. Далі вийшов 
друком однотомник «Нариси з історії укра-
їнського мистецтва» (К., 1966) зі стаття-
ми Ф. Уманцева про живопис, графіку та 
скульптуру другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Для шеститомного видання «Історії україн-
ського мистецтва» вчений підготував роз-
діли: «Настінні розписи ХІV – першої поло-
вини ХVІІ ст.» (т. 2); «Живопис кінця ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст.» (т. 3); «Народна 
картина кінця ХVІІІ – першої половини 
ХІХ ст.» (т. 4, кн. 1); «Народні розписи дру-
гої половини ХІХ ст.» (т. 4, кн. 2). Важливою 
сторінкою діяльності Федора Самійловича 
в цей період стала монографія «Троїцька 
надбрамна церква Києво-Печерської лав-
ри» (К., 1970), на основі якої він захистив 
кандидатську дисертацію. У роботі висвіт-
лено історію пам’ятки, інтерпретується 
її ідейно-художній зміст, здійснено сти-
лістичний аналіз стінописів. Підсумком 
багаторічних студій Ф. Уманцева з історії 
українського мистецтва ХІІІ–ХVІІІ століть 
стала праця «Мистецтво давньої України» 
(К., 2002).

Другим напрямом наукової діяльності 
Федора Самійловича було вивчення проб-
лем естетики, теорії та філософії мисте-
цтва. Наслідком дослідження естетичних 
поглядів відомих істориків і теоретиків 
мистецтва стали вступні статті, коментарі, 
примітки Ф. Уманцева до праць Г. Лессінга 
«Лаокоон», У. Хогарта «Про красу», 

Й. Вінкельмана «Про художній ідеал пре-
красного» та ін.

Дослідження філософської сутності 
мистецтва, його ґенези на прикладах ви-
датних пам’яток первісного суспільства, 
Стародавнього Єгипту, Греції та Риму здійс-
нено в праці «Искусство Древнего мира. 
Исследование форм пространственно-
временной разработки образа» (К., 1996). 
Щоб видати її за свої кошти, Ф. Уманцеву 
довелося змінити власну квартиру на менш 
привабливу. Особливе значення, за висло-
вом Федора Самійловича, для нього мала 
книга «Філософські етюди» (К., 2007) – під-
сумок його роздумів про світ та зміст твор-
чої діяльності. 

В останні роки життя, не зважаю-
чи на погіршення стану здоров’я, Федір 
Самійлович охоче ділився своїми знан-
нями, спогадами про минуле, плід-
но співпрацював з редакцією журналу 
«Студії мистецтвознавчі». Спілкування 
з ним було легким, невимушеним і ціка-
вим. У 2007 році було опубліковано його 
розповідь про роботу над шеститомною 
«Історією українського мистецтва», у 
2008 році – «Матеріали до словника віт-
чизняних мистців, ремісників, керівників 
художніх робіт та меценатів ХVІІІ – почат-
ку ХХ ст. (за документами архіву Києво-
Печерської лаври)» – важливе джерело 
майбутніх розвідок для дослідників.

Федір Самійлович залишив після себе 
значний науковий доробок і світлу пам’ять 
в серцях усіх, хто його знав…

Наталія Студенець
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