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У статті розповідається про видатного українського митця Василя Завгороднього та 

подається характеристика декоративних дерев’яних пластів з фондового зібрання 

НІЕЗ «Переяслав». 
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Споконвіку українська земля славиться талановитими майстрами, серед яких помітне 

місце займає Василь Завгородній (1925−2009) – відомий співак, прекрасний живописець, 

талановитий майстер різьблення на дереві, письменник, член Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України з 1991 року, лауреат мистецької премії ім. Катерини Білокур 

(1995), ветеран Другої світової війни (рис. 1). 

Досліджуючи життєвий шлях і творчі звершення В. Завгороднього ми стикаємось з 

чималим обсягом опублікованої інформації, розсіяної в різноманітних джерелах. Коротко і 

узагальнено тема висвітлювалася в журнальних та газетних публікаціях починаючи з 1970-х 

років (журнали «Українська культура», «Народне мистецтво», газети «Літературна Україна», 

«Українське слово», «Робітнича газета», «Сільські вісті» та ін.). Про нього писали такі автори: 

Н. Матвієнко [7], І. Петрова [13], І. Чорна [21], Т. Чуйко [22]. та ін. У 2000-х роках почали 

з’являтися більш розгорнуті характеристики його творчості, які містяться у статтях: 

С. Арідової  [1], О. Губка [5], І. Малюти [6], І. Пошивайла [14], С. Пригонюк [17],  

В. Ткаченка  [20], Н. Веселицької [23] та ін. Аналіз творчого доробку В. Завгороднього, його 

життєвий шлях достатньо повно відображений у прижиттєвому альбомі-каталозі репродукцій 

творів майстра 2005 р. зі вступною статтею етнолога, кандидата історичних наук 

І. Пошивайла  [2]. Біографічні довідки фіксують такі джерела як «Мистецький олімп. Митці 

України» (2015) [12], «Київський літопис ХХІ ст.» (2004−2005, 2006) [8; 9], Український 

літопис ХХІ ст.» (2008) [18]. Важливим джерелом для нашого дослідження стали збірки 

прозових та поетичних творів Василя Завгороднього – «Мій хутір» (2007) [4] та «Клич із 

Вирію» (2015) [3]. 

На основі вивчення та аналізу мистецького доробку В. Завгороднього визначити художні 

особливості декоративного різьблення, художню цінність його мистецьких творів складає 

мету нашої розвідки. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення кількох взаємопов’язаних завдань: 

вивчення та висвітлення життєвого та творчого шляху талановитого художника Василя 

Завгороднього; дослідження творчого доробку митця; опрацювання музейних предметів із 

інвентарної групи «С», «М» фондового зібрання Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав». 

Народився Василь Завгородній 26 жовтня 1925 року в с. Водяне Компаніївського району 

на Кіровоградщині, в багатодітній селянській родині. З дитячих років захоплювався співом та 

малюванням. У восьмому класі став переможцем на районній мистецькій олімпіаді й збирався 

їхати до Кіровограду на обласний конкурс, та не встиг – почалася війна. 

В. Завгородній у 1944–1945 рр. брав участь у боях на території західної частини України, 

Румунії, Угорщини та Австрії, служив кулеметником. За свій бойовий шлях був нагороджений 

Орденом Слави ІІІ ступеня, медаллю «За Будапешт». На військовій службі залишався до 1950 

року. 
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У 1950−1955 рр. навчався у Київській державній консерваторії на вокальному 

факультеті,у класі народного артиста СРСР, професора Івана Паторжинського. Після 

закінчення навчання у 1955 році Василя Завгороднього запрошують працювати до Київського 

оперного театру. В тому ж році молодий артист, який на той час уже мав сім’ю, переїздить до 

Алма-Ати (Казахстан). Через чотири роки родина Завгородніх повертається в Україну і Василь 

Леонтійович співає у Житомирській обласній філармонії. 

Подальше його майбутнє визначила зустріч з Григорієм Верьовкою – Василь 

Завгородній став одним із кращих голосів славетного українського народного хору (1960– 

1974). За високу майстерність у співочому жанрі удостоєний почесного звання «Заслужений 

артист України» (1967).  

З 1974 по 1976 рр. – соліст Кримської філармонії. У 1976 р. вийшов на пенсію, але 

продовжував працювати художником у різних установах Києва. 

Повна реалізація В. Завгороднього як багатогранного митця відбулася у зрілому віці, 

коли він отримав можливість повністю присвятити себе образотворчому мистецтву та поезії. 

Працював художник у різних жанрах: графічні роботи (акварель, пастель, ліногравюра), 

різьблення на дереві (рельєф та об’ємна скульптура), декоративний живопис [15, с. 12-14].  

За період творчої діяльності митець брав участь у регіональних, всеукраїнських 

мистецьких виставках, починаючи з 1959 року, був автором численних персональних виставок 

(1972−2010). Твори Василя Завгороднього є окрасою багатьох музеїв України, зокрема з ними 

можна ознайомитися: у Національній спілці майстрів народного мистецтва України, 

Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Національному музеї 

Тараса Шевченка, Музеї Лесі Українки в Києві, Національному історико-культурному 

заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині, Кіровоградському обласному художньому 

музеї. Чимало чудових робіт подарував Василь Леонтійович двом школам на Кіровоградщині, 

а також Київському інтернату № 20. На рідній Кіровоградщині земляки вшанували пам’ять 

В. Завгороднього відкриттям постійно діючої експозиції його творів (в с. Нечаївка в 

приміщенні музею письменника Юрія Яновського). Частина його робіт знаходиться в 

зарубіжних музеях [16, с. 246-251].  

Мистецькі твори Василя Завгороднього посідають належне місце у колекції 

НІЕЗ «Переяслав». Вони були передані автором до Заповідника на постійне зберігання і 

налічують 201 предмет. Твори змістовні та різноманітні, входять до групи фондів з шифром 

«М» (мистецтво) [10] та «С» (скульптура) [11]. Матеріали колекції датуються 1973–2004 рр. 

Переважна більшість творів виконана в м. Києві. 

У процесі комплектування збірки виділяється кілька етапів. Перші десять робіт були 

передані автором 20 квітня 1984 року. Придбані дерев’яні різьблені скульптури прекрасно 

вписались до експозицій Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини (9 робіт) та 

Музею українських обрядів (1 робота). Такі скульптури як «Козацькі розваги» (1976), 

«Заспівали козаченьки» (1980), «Несе Галя воду» (1982), «Вербиченька» (1980) 

демонструвались на Міжнародній виставці в Монреалі (Канада) у 1983 році. 

Друге велике надходження (167 робіт) датується початком 2003 року. Серед матеріалів, 

переданих у цей період, один автопортрет, десять портретів видатних осіб минулого та 

сучасників, картини, дерев’яна скульптура, дерев’яні декоративні пласти, панно з плакетками 

та вази. 

Останнє надходження (24 роботи) – дерев’яна скульптура, датоване 2004 роком. 

Твори талановитого митця Василя Завгороднього доповнюють експозиції  Музею 

«Заповіту» Т.Г. Шевченка (1 робота) та Музею-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава 

і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» (2 роботи).  

Найбільша частина колекції експонується в «Музеї козацької слави. Роботи 

В. Завгороднього». Колекційні твори автора висвітлюють історичну тематику козацької доби. 

Дерев’яні декоративні пласти – одна із складових частин цієї збірки, їх налічується 14 

предметів.  
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У своїх роботах автор майстерно відтворив у дереві цілу портретну галерею образів, 

пов’язаних з героїчним минулим, твори тематичного змісту виконані в техніці рельєфного і 

плоско-рельєфного різьблення. 

Технологія виконання рельєфного різьблення полягає в тому, що контур нанесеного на 

поверхню деревини сюжетного або орнаментального малюнка прорізується різальним 

інструментом – стамескою. Залежно від форми різальної частини інструмента на поверхні 

деревини вирізаються заглиблення трикутної, напівкруглої чи овальної форми. Рельєфне 

різьблення відрізняється від інших видів більшою виразністю та декоративністю. 

Характерною рисою плоско-рельєфного різьблення є те, що різьблений рисунок 

заглиблюється у верхній шар деревини оздоблюваного предмета. Верхні точки елементів 

рисунка лежать у площині поверхні предмета, а нижні – нижче від неї [19, с. 46-49]. 

Високий художній рівень твору значною мірою залежить від правильного вибору 

деревини, знання її властивостей. Василь Завгородній добре знав текстуру дерева, тобто 

рисунок, що утворюється на поверхні після зрізу. Майстер використовував у роботі багату на 

відтінки деревину дуба, вільхи, груші, клена, горіха, перевагу надавав липі. Її деревина 

однорідна, м’яка, легка та біла, іноді злегка рожевувата. Після просушування і тривалого 

витримування вона набуває золотавого відтінку, стає міцною, не жолобиться. Липа добре 

піддається обробці, легко ріжеться в усіх напрямках без відколів.  

Перший пласт «За Сибіром сонце сходить» (інв. № М-2925, 78х47х7 см) зроблений 

майстром у 1979 році (рис. 2). У центрі в овалі погрудне зображення Устима Кармалюка – 

українського національного героя, керівника повстанського руху проти національного і 

соціального гніту на Поділлі (1813–1835). Устим Кармелюк залишив по собі славу 

справжнього народного месника, що безстрашно боронив знедолених та скривджених. У 

нижній частині на пласті вирізьблений напис «Устим Кармалюк», по кутах зображені сцени з 

народного життя. Сюжетні елементи, деталі, підсилюють, збагачують ідейно-тематичну 

основу твору. Пласт виготовлений з дерева, обрамлений різьбленим ланцюгом. 

У дереві ожили майстерно виконані різьблені портрети визначних українських 

політичних, військових, державних діячів, гетьманів Війська Запорозького. 

У 1986 році Василь Завгородній виготовляє чудові декоративні пласти з зображенням 

Богдана Хмельницького і Івана Мазепи – «Зіркова мить Богдана» (інв. № М – 2954, 95х73х2-

2,5 см) (рис. 3) та «Трагічна доля Івана» (інв. № М – 2955, 95х77х2-2,5 см) (рис. 4). Обидва 

гетьмани зображені верхи на конях, виконані в одному стилі та однаковій техніці. Кожна 

робота відзначається оригінальністю задуму і виконання, має однаковий розмір і разом вони 

фактично складають диптих.  

У тому ж році був створений пласт «Петро Калнишевський» (інв. № С-204, 30х29х3 см) 

(рис. 5). На пласті погрудне зображення Петра Калнишевського – останнього кошового 

отамана Запорізької Січі, який виявив риси видатного державного, політичного, 

дипломатичного та військового діяча. Проживши 112 років у трьох сторіччях, ця непересічна 

особистість уособлювала в собі весь трагічний і величний шлях козацької України. Виразність 

рельєфного зображення обличчя старця підкреслене білим та коричневим тонуванням 

деревини. 

Різьблений портрет «Павло Полуботок – гетьман України» (інв. № М-3220, 50х36х3 см), 

зроблений у 1991 році (рис. 6). Погрудне зображення Павла Полуботка – українського 

військового та політичного діяча, наказного гетьмана Війська Запорозького Лівобережної 

України. Павло Полуботок користувався великою пошаною серед старшини й козацтва. 

Василь Завгородній відтворив портрет чоловіка середніх років з пишним, зачесаним вгору 

волоссям, невеликими вусами, зосередженим поглядом. Без головного убору, одягнений в 

дорогий жупан з орнаментом продовгуватого листя та завитків, прикрашений ґудзиками, 

поверх жупана на плечах великий хутряний комір. Пласт обрамлений у рамку з геометричним 

орнаментом, у нижній частині вирізьблений напис: «Павло Леонтійович Полуботок Гетьман 

України».  
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В 1993 році митець створює два дерев’яні пласти, на яких зображений Петро Конашевич-
Сагайдачний – український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, 
кошовий отаман Запорізької Січі. Один пласт «Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний» (інв. 
№ М-3219, 47х42х2 см) (рис. 7) і другий – «Конашевич-Сагайдачний» (інв. № М-3111, 51х31х8 
см) (рис. 8). 

Однією з кращих робіт, виконаних Василем Завгороднім у 1990 році став декоративний 
пласт «Григорій Сковорода», присвячений українському просвітителю-гуманісту, філософу, 
поету, педагогу (інв. № М-2952. 76х40х5 см) (рис. 9). На прямокутній дошці, в овальному 
оформленні поясне зображення чоловіка, одягненого у свитку. В правій руці він тримає 
палицю, через праве плече на ліву сторону торбину. На задньому плані, у верхній частині на 
пласті видніється українське село.  

Василь Завгородній у своїй творчості приділяє увагу чумацтву і умілими руками у 1989 
році вирізьблює декоративний пласт «Чумацький шлях» ( інв. № М-3109, 84х26х4 см) (рис. 
10). На прямокутній дошці відображено хвилясту дорогу, яка проходить через цвинтар. По 
дорозі їде шість чумацьких возів, запряжених волами. В нижній частині, на передньому плані 
ліворуч, зображено на кургані половецького ідола, а праворуч чоловіка, який веде валку 
чумаків. 

Чільне місце у збірці посідають роботи сюжетно-тематичного змісту. Майстер відтворив 
на дереві мотиви історичної минувшини. Серед робіт виділяємо такі: «На сторожі» (1992 р., 
інв. № М-3110, 57х13х9 см) (рис. 11); «Благословення» (1997 р., інв. № М-3217, 33х19х3 см) 
(рис. 12); «Клятва» (1997 р., інв. № М-3218, 38х15х2 см) (рис. 13); «Козацька могила» ( 2003 
р., інв. № С-274, 49х25х13 см) (рис. 14). 

Привертає увагу декоративний пласт «За світ встали козаченьки» (1991 р, інв. № М-2953, 
117х40х3 см), де на прямокутній дошці, в овальному заглибленні, вирізьблено похід 
козацького війська степом на фоні кургану, за яким вдалині зображено захід сонця. Ця робота 
цікава тим, що автор в ній поєднує дві техніки – малярство та рельєфне різьблення на дереві 
(рис. 15).  

Художнє різьблення на дереві займало особливе місце у творчості Василя Завгороднього. 
Маючи чудовий мистецький хист і володіючи даром художньої фантазії майстер-різьбяр міг 
не лише бачити цікаві сюжети у звичайному шматку дерева, але й створювати їх без 
попередньої підготовки. З під різця Василя Завгороднього виходили чудові роботи, не схожі 
одна на одну. Кожна робота приваблює своєю оригінальністю та високою майстерністю. 

Колекція декоративних дерев’яних пластів, які зберігаються у фондовій збірці 
Заповідника є важливим джерелом для дослідження творчого доробку митця.  

Помер Василь Завгородній 5 квітня 2009 року, похований на Берковецькому некрополі в 
Києві. Справа Майстра, як і він сам, житиме у мистецьких творах, які він залишив на згадку 
про себе нам і майбутнім поколінням. 
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Svitlana Priqonyuk  

DECORATIVE WOODEN FLOORS OF VASIL ZAVGORODNIY  

(FROM THE STOCK COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 

ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREYASLAV») 
The article describes the outstanding Ukrainian artist Vasyl Zavgorodniy and describes the 

characteristics of decorative wooden floors from the stock collection of the NHER «Pereyaslav». 
Key words: Vasyl Zavgorodniy, folk art, decorative floor, collection, museum, exposition, 

carving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Василь Завгородній 
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Рис. 2. «За Сибіром сонце сходить». 1979. 

Дерево, різьблення. 78х47х7 

 

Рис. 3. «Зіркова мить Богдана». 1986.  

Дерево, різьблення. 95х73х2 

 

Рис. 4. «Трагічна доля Івана». 1986. 

Дерево, різьблення. 95х77х2 

 

Рис. 5. «Петро Калнишевський». 1986. 

Дерево, різьблення. 30х29х3 
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Рис. 6. «Павло Полуботок – гетьман 

України» 1991. Дерево, різьблення. 50х36х3 

 

Рис. 7. «Гетьман Петро Конашевич –

Сагайдачний. 1993. Дерево, різьблення. 47х42х2 

Рис. 8. «Конашевич-Сагайдачний» 1993.  

Дерево, різьблення. 51х31х8 

50х36х3. 

 

Рис. 9. «Григорій Сковорода» 1990.  

Дерево, різьблення. 76х40х5 

50х36х3. 
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Рис. 12. «Благословення. 1997. 

Дерево, різьблення. 33х19х3 

 

 

Рис. 10. «Чумацький шлях. 1989.  

Дерево, різьблення. 84х26х4 

 

Рис. 11. «На сторожі». 1992. 

 Дерево, різьблення. 57х13х9 

 

Рис. 13. «Клятва». 1997. 

Дерево, різьблення. 38х15х2 
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Рис. 14. «Козацька могила». 2003. Дерево, різьблення. 49х25х13 

Рис. 15. «За світ встали козаченьки». 1991. Дерево, різьблення. 40х117х3 


