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УМОВНІ УКРАЇНЦІ



Жив собі на краю Всесвіту, що його 
зазвичай називали Вишковом, і творив на 
зачарування, радість і добро людям 
Художник.

(М. Мартинюк із рецензії на збірку 
М. Кумановського «Слід у слід»)

Художник Микола Кумановський з провінційного Луцька, як написала якось про 
нього одна київська критикеса. Хоча таке означення щодо митців неприйнятне, бо можна 
проживати й в столицях країн світу, а бути провінціалом безпросвітнім. Провінція 
закінчується там, де починається культура – обробка, облагородження, виховання, освіта, 
розвиток, шанування, плекання, - так, у кожному разі, розуміли це слово ті, хто його 
впровадив у вжиток, - стародавні римляни.

Отож, живе і працює на краю свого непровінційного Всесвіту Микола 
Кумановський. Без тіні лицемірства розповідає про своїх сучасників, про себе – 
виснаженого, запального, веселого і роздратованого, безжально категоричного у своїх 
визначеннях людини, але живого чоловіка, який ніколи не сходить з обраної дороги життя. 
Він – один із найталановитіших українських митців сучасності, його ім'я увійшло до 
солідного академічного плану довідника «Мистецтво України ХХ століття». Він – автор 
ілюстрацій вже майже 30 цікавих книжок. Лауреат премії ім. Йова Кондзелевича. Він – 
«такий цікавий дядько!», як каже його маленький шестирічний сусід Рувім. 

Він, Микола Кумановський, народився 31 серпня 1951 року у смт Сатанів 
Городоцького району Хмельницької області. Скільки себе пам'ятав – весь час малював, 
різьбив, майстрував, а на уроках потайки нюхав фарби і читав художню літературу. 
Вивчився на перукаря після 8 класу, бо «оте малювання», як говорила його мама Марія 
Бернадівна, «шматка хліба не дасть». Працював у рідному містечку в перукарні, де 
переманив усю клієнтуру від майстра-єврея Фішбейна, що колись одноосібно робив 
«стричку, бричку і завєйку волосєй», як сам говорив.

У 1970-1975 роках навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва 
ім. Івана Труша. Потім навчання продовжив у Львівському державному інституті 

прикладного та декоративного мистецтва (1975-1979). Кумановський і зараз 
віджартовується: «У мене незакінчена вища освіта». Працював ще студентом бутафором 
Львівського театру ляльок, потім викладачем скульптури Луцької художньої школи, 
художником-постановником Волинського театру ляльок, Волинського музичного 
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. А потім – «вільні хліба».

Це тепер він – гордість мистецька Луцька і національне надбання (хоча статків не 
нажив, єдине багатство – син і донька), а колись його, молодого художника з неадекватним 
світобаченням і манерою малярства, демонстративно ігнорували на всіх щаблях. 
Кочегаром чи двірником художник не був, та й «при дворі» не служив, і «салони» у 
переважній більшості зачинялися для його творів. Так, ще не розпочавшись, завершилась 
виставкова «кар'єра» Миколи Кумановського. Роботи його вже в 70-ті роки знали в Росії, 
Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Прибалтиці, недоступні вони були лише для широкого кола 
глядачів і шанувальників талановитого живопису чи графіки. І лише із середини 80-тих 
була нагода брати участь у виставках і організувати три свої персональні:
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   Люди, причетні до 
мистецтва - щасливі люди!
   Я дякую автору за 
подаровану можливість 
насолодитися величним, дякую 
шанувальникам за щире 
бажання вдосконалюватися та 
приносити у світ добро.

Щиро!
Луцький міський голова

Богдан ШИБА



1988 – виставка «Волинь – традиція і сучасність» (м. Луцьк)
1989 – міжнародне бієнале «Імпреза - 89» (м. Івано-Франківськ)
1990 – персональна виставка (м. Луцьк)
1994 – виставка «Суміш стилів» (м. Луцьк)
1995 – персональна виставка (США, Філадельфія)
1996 – персональна виставка «Темна українська ніч» (м. Луцьк)
2007 – виставка «Портрети і автопортрети» (м. Луцьк)
2008 – персональна виставка «Умовні українці» (м. Луцьк)

В 1992 році кіностудією «Укртелефільм» був відзнятий режисером Оленою 
Левченко документальний фільм «Художник Микола Кумановський».

Навесні 1994 року на запрошення «Стейт-коледжу» штату Пенсільванія Микола 
Кумановський півроку перебуває в США, де дає уроки слухачам коледжу на факультеті 
графіки як професор з візитом. В 90-ті художник віддає перевагу заняттю графікою, 
працює з різними техніками – офорт, лінорит, цинкографія. Більшість його робіт – це не 
ілюстрація якихось подій, а асоціативні ряди, в яких є бажання передати суть явища, 
його дух, а не видиму оболонку (серії «День», «День в день», «Втілення», «Білий час», 
«Одного разу навесні», «Перетворення» та інші). А щоб не пояснювати довго 
шановному читачеві та глядачеві про що і як пише Микола Кумановський пропонується 
передивитись графічні роботи-ілюстрації до романів С. Беккета «Уот» в журналі 
«Всесвіт» за 1991 рік, № 9-11, В. Гомбровича «Порнографія» в журналі «Всесвіт» за 
1992 рік, № 10 і недавню книгу поезій В. Наумчика «Історія однієї хвороби». А ще 
роботи нового циклу живопису «Умовні українці».

Кумановський нікого не наслідує, по-естетськи не смакує певними формами і 
мотивами, не копіює натурно цей світ. 

Кумановський не змінився. Тому твори художника незалежно від жанру – 
натюрморт, пейзаж чи портрет – це спроба філософського осмислення оточуючих 
предметів та життя. Ними можна милуватись, в них можна черпати настрій, але 
найголовніше – автор спонукає думати, ставить запитання-загадки і зовсім без пафосу.

Кумановський не змінився. Такий же естет-інтелектуал, маляр з душею поета. 
Буває, як і раніше, надміру категоричний і в професійних питаннях,  і в життєвих. Тому 
його мистецтво, поза притаманною ліричністю, вражає нотами нищівними та 
саркастично зухвалими.

Кумановський не зміниться. І все своє життя протиставляє вже звиклій фальші 
сентиментальних банальностей голос простого смертного, звичайного чоловіка з плоті і 
крові, по-своєму недосконалого і слабкого, котрий не спокушається на дешевизну 
«попси» та відвертий кітч.

Кумановський працює. Він є. Він любить щирість у людях. Він ненавидить 
глупоту і хамство в людях. І в мистецтві. Він ніколи не мінятиметься. Він пропонує 
свою працю. Дивіться, думайте, дивуйтесь, критикуйте і не байдужійте.

І пам'ятайте: «Горобці літають зграями, а орли – завжди поодинці»…
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Віра КУМАНОВСЬКА
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ПОШУК ПОЧАТКУ.
60х80, п/о, 2007.
 Коментар:
«Людина, яка шукає в колі початок і кінець».

ЛЮБВА. 
60х80, п/о, 2007. 

Коментар:
 «Без коментаря».
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ОДИН ПОДВІЙНИЙ. 
60х80, п/о, 2007.

 Коментар:
 «Їх троє, а насправді — четверо...».

МІСЯЧНА ЧАРКА. 
60х80, п/о, 2007.
 Коментар:
 «Тримав місяць чарку...».
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ХМАРКА.
60х80, п/о, 2008. 

Коментар: «І в відрах бувають хмари».
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МІФ. 
60х80, п/о, 2008. 

Коментар:  
«Замість лебедя

  зловила гусака».

ЧЕКАННЯ. 
60х80, п/о, 2007.
Коментар: 
«В чеканні весни потрібна сила».

ПРО ЩО ПИСАВ ПУШКІН. 
60х80, п/о, 2008.

 Коментар: 
«Про таке

 гультяй та картяр Пушкін
 ніколи не писав...».
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АБИ ЙТИ.
99х80, п/о, 2007.
 Коментар: 

«Той, хто несе палець, знає куди йти».

ЖБУРЛЯННЯ КОЛЕСА. 
60х80, п/о, 2007.

Коментар: 
«Людина кидає колесо в середу.

 Чому в середу? 
Бо кидає тоді,  коли хоче…».
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ДУХМЯНІ ПАХОЩІ.
60х80, п/о, 2007. 

Коментар: «Нюхання квітів. Азалія. Київський вальс».
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ЧИТАННЯ.
 З циклу «На водах». 120х90, п/о, 2008.
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МЕЛОДІЯ. 
З циклу «На водах». 120х80, п/о, 2007. 

ДОДОМУ. 
З циклу «На водах». 120х80, п/о, 2008.
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ВІДРІЗАННЯ ТОРБИ. 
60х80, п/о, 2007.
 Коментар: 
«Закон жебраків:
 не лізь на чужу територію».

ТАНЦІ НА ПЛОТІ. 
60х80, п/о, 2008.

 Коментар: 
«Танці на плоті, 

якою стала жива загорожа. 
Уважно: не пліт, а плоть!».

З ЖИТТЯ ПАВЛА. 
60х80, п/о, 2008. 
Коментар: 
«Сумно втішався,
 слухаючи,
 як падають грушки. 
Отакий Павло».
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ЯВЛІННЯ. 
З циклу «На водах». 120х90, п/о, 2008.
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САД ЛОВЦІВ. 
Триптих, 60х80, п/о, 2001.
 Коментар: 
«Кожен ловить своє».
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ТАЄМНИЦЯ ГОРИ.
60х80, п/о, 2007. 
Коментар: 
«Як виглядає гора Фудзі, 
коли на Волині 
в селі Хорохори
обрізають буряки».

ВІН ВСЕ БАЧИТЬ. 
60х80, п/о, 2007.

 Коментар:
 «Я всіх вас бачу,

 то й ножиком запишу».

ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТОЧОК.
 60х80, п/о, 2007.

 Коментар:
«В човні сидять кури,
 нема куди пливти…».
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ТОРКАННЯ МІСЯЦЯ. 
60х80, п/о, 2008.
 Коментар: 
«Він ногою торкався місяця: 
я бачив...».
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МАМАЙ.
120х80, п/о, 2008.

РОЗМОВА ДРУЗІВ. 
60х80, п/о, 2008. 
Коментар:
«Кожній жінці та й Богові 
любо бачити,
як мирно бесідують чоловіки».СКОРО ВЕСНЯНИЙ СВИСТ. 

60х80, п/о, 2007.
Коментар: 

«Ой давай не свисти!».
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НАШІ В КОСМОСІ. 
60х80, п/о, 2007.
Коментар:
 «Ось дивись, і наші вже в космосі!».

СОН В ПОДУШЦІ. 
60х80, п/о, 2008. 
Коментар: 
«Знаю 
в подушці глибока криниця сну…».

ПІДПАЛЮВАЧ. 
60х80, п/о, 2008.

Коментар: 
«Палив за собою три місяці».
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. 
60х80, п/о, 2007.

 Коментар:
 «По цимбалах, що нікого немає!».

ВОНА ЙОГО ЛЮБИТЬ.
 60х80, п/о, 2007.

 Коментар: 
«О. як вона любила його ноги…».

НАВІТЬ НЕ МРІЙ. 
60х80, п/о, 2007. 
Коментар:
«На брамі в рай
з іншого боку є такий напис».



Каталог виданий за сприяння: 
Волинської обласної Державної адміністрації
Луцької міської ради

НАШ ДЗЕН. 
60х80, п/о, 2007.
Коментар: 
«Наша фіраночка,
 крізь яку бачим світ».

На обкладинці:
УМОВНІ УКРАЇНЦІ. 
120х80, п/о, 2008.
 Коментар:
 «Без коментаря».

Упорядник  Марчук В.

© Кумановський М.

УДК 7.036 ()477 (085) 
ББК 85,143 (4 укр) блб Х30

ISBN 966-7501-28-0

www.art.lutsk.ua


