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УДК 069. 02. 929. Завгородній  

Світлана Пригонюк 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ ЗАВГОРОДНЬОГО: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У статті здійснено огляд публікацій та джерел, у яких розглянуто творчий доробок та 

життєвий шлях народного митця В. Л. Завгороднього – художника, різьбяра по дереву, 

українського поета-пісняра (1925 – 2009 рр.). 

Ключові слова: В.Л. Завгородній, музей, публікація, історіографія дослідження, 

творчість. 

 

Життя та творчість одного з найяскравіших народних митців України  Василя 

Леонтійовича Завгороднього викликає неабияке зацікавлення як мистецтвознавців та митців, 

так і пересічних українців (рис. 1). 

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

Єлисаветградщині (нині Кіровоградська обл.). З дитинства мав дві великі пристрасті – до 

малювання і до співів – їм і присвятив все своє життя.   

Ветеран Другої світової війни, в 1944 – 1945 рр. брав участь у боях на території України, 

Румунії, Угорщини, служив кулеметником. У 1950 – 1955 рр. навчався у Київській 

консерваторії, клас Івана Паторжинського. (рис. 3). Як соліст Національного заслуженого 

академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки отримав звання 

«Заслужений артист України» (1967 р.) (рис. 4). Учасник мистецьких виставок з 1959 р., автор 

багатьох персональних виставок (1972 – 2010 рр.). Член Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України з 1991 р., лауреат мистецької премії імені Катерини Білокур 

(1995 р.) (рис. 5). 

5 квітня 2009 р. Василя Леонтійовича не стало. На рідній Кіровоградщині в с. Нечаївка 

земляки вшанували пам’ять митця відкриттям постійно діючої експозиції його творів у 

приміщенні літературно-меморіального музею письменника Юрія Яновського. 

Малярські, різьбярські роботи В.Л. Завгороднього зберігаються в багатьох музеях 

України та за її межами, зокрема у Національному музеї українського народного 

декоративного мистецтва, Національному музеї Тараса Шевченка, Національному музеї 

історії України в Києві, літературно-меморіальному музеї О. Довженка в Сосниці, 

Національній спілці майстрів народного мистецтва України, Кіровоградському обласному 

художньому музеї, Компаніївському краєзнавчому музеї (Кіровоградська область), 

Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині, 

краєзнавчому музеї у Полтаві, Музеї  Лесі Українки в Грузії. Чимало чудових робіт 

подарував Василь Завгородній двом школам на Кіровоградщині, а також Київському 

інтернату № 20 [38, с. 247]. 

У 2003 р. його твори збагатили скарбницю «Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», покликавши до життя «Музей козацької слави. Роботи Василя 

Завгороднього», де представлена найбільша колекція його робіт. 

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

чималим обсягом опублікованої інформації, розсіяної в різноманітних джерелах. Втім 

історіографія життя і творчості талановитого співака, художника і громадського  діяча Василя 

Завгороднього не ставала предметом наукового дослідження, що й складає мету нашої 

розвідки. Виходячи з цієї мети, означимо основні завдання даної статті: виявити та 

проаналізувати наявні публікації та наукові джерела; зробити конкретні висновки щодо 

повноти викладу матеріалу про особливості творчості та етапи життєвого шляху талановитого 

і багатогранного майстра. 

Перші публікації про В. Л. Завгороднього з’явились у 70-х рр. ХХ ст. у періодичній пресі. 

Серед перших згадок про Василя Завгороднього, як соліста Національного українського 
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народного хору імені Г. Верьовки, заслуженого артиста України, є стаття Олексія Губка, 

кандидата психологічних наук «Мелодії і барви»  у газеті «Літературна Україна» (1969 р.). 

Автор захоплено описує талант митця: «Він у пам’ятку всім, кому випадало в житті слухати 

хор імені Г. Верьовки. З-поміж красивих дівчат і бравих козаків статечно виходив чорнявий 

красень, гінкій статурі якого так пасує українська свитка. Він полонить зал ще до того, як 

починає співати. Ні, справа не у вроді і не в ставній зовнішності. Ваші очі й душу вбирає щось 

інше. Це якийсь вроджений артистизм, природна шляхетність, велика гідність представника 

великого мистецтва. І ось звучить його голос. Соковитий оксамитовий баритон. Ніби із 

сивизни віків докочується той дужий козацький спів…» [6]. 

У газеті «Молода гвардія» вийшла невелика за обсягом стаття «Багате Василеве серце» 

(1972 р.) Ніни Матвієнко, талановитої української співачки, колеги по хору  ім. Г. Верьовки. 

Автор створила яскравий  етюд про Василя Леонтійовича: «Чорне з сивиною волосся, а очі – 

терен коло хати. А він молодий, його рухи видають в ньому юнака, ось тільки не сховати 

зморшок в куточках губ… На сцені він сповнений шляхетності, сили і гордої постави. Він ніби 

увібрав у себе цілющу силу народу і свого нелегкого покоління. Співає широко, над серце, з 

якоюсь невимовною тугою поміж нотами… Малює скрізь, де їздить, ходить. На природі увесь 

в собі, як соловей. Отож і на мольберті передається настрій. Добре бачить людину: небагатьох 

штрихів досить, аби вийшов характер… З корчів робить маленькі дивосвіти… Уважний, 

спостережливий, ліричний і добрий душею. Пише вірші, оповідання, новели… Про сім’ю 

розповідає, як про своїх кращих друзів… Одне слово, багатий чоловік!» [23, с. 3]. 

Повна реалізація Василя Завгороднього, як багатогранного митця відбулася у зрілому 

віці, коли він отримав можливість повністю присвятити себе образотворчому мистецтву, 

поезії. Також Василь Леонтійович захопився різьбою по дереву і досягнув неабияких успіхів 

у цьому виді мистецтва (рис. 6). 

Час від часу в періодичній пресі продовжують з’являтися публікації про Василя 

Завгороднього та його творчість. Це статті Алли Диби  «Народжено натхненням» 

(«Літературна Україна», 1980 р.) [11], В. Бондаренко «Дає вербовій гілці голос», («Робітнича 

газета», 1982 р.) [3], В. Зданевич «Талант» («Вечірній Київ», 1984 р.) [14], Олени Кощенко 

«Чого куми боялися?» («Сільські вісті», 1987 р.) [20], Ліни Майби «Бог помазав тричі Василя» 

(«Українська культура», 1995 р.) [21], Надії Кошари «Біль, любов і гордість» («Робітнича 

газета», 1997 р.) [18]. 

У журналі «Рідна природа» (1989 р.) вийшла друком стаття Ірини Чорної  «Дерево, 

різець, душа…», у якій автор характеризує творчу манеру та досягнення вмільця: «…Завзята 

душа прагнула з’єднати елементи коренепластики, які дарує природа, з мистецтвом народним, 

вдихнути в роботу власний хист. Дуже багато у Василя Леонтійовича  й мальовничих творів. 

Складені на поличці  й  рукописи літературні. А що робіт у дереві – не злічити. Використавши 

елементи коренепластики, він вільно вдається до народної і класичної скульптури, володіє 

вмінням різьблення. А до того ж, прекрасно тонує свої роботи. Оживає під різцем душа 

народу» [47]. 

Автор публікації «Свої сюжети Василь Завгородній знаходить… на вулиці» 

(«Хрещатик», 1999 р.) Анжела Афоніна зачудовано розповідає, про вміння Василя 

Леонтійовича «побачити у звичайному і повсякденному несподівану красу – талант. За 

шорсткою корою, кострубатим переплетінням сухих корінців та гілок він бачить неповторні, 

самобутні образи, жанрові композиції. Його майстерня – наче казкова країна. Тут кожна 

дерев’яна фігурка має сій настрій, характер, власне життя…» [2].   

У своїй публікації «Дерево промовляє і хвилює…» («Столиця», 2000 р.) Сергій 

Оріанський зазначає, що талант В. Завгороднього різнобічний: дерево-різьблення, графіка, 

яскравий колоритний живопис. Всі твори обдарованого митця-самородка попри своє 

тематичне розмаїття (українське козацтво, перевтілена в яскраві символічні образи українська 

пісня, велетні Українського Духу тощо) об’єднані в єдиний потужний мотив: любов до 

України, возвеличення українського народу та його духовних пророків і героїв. Найсильніший 

і найвиразніший Завгородній-художник у дереві: його скульптурні портрети видатних 
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українців передають потужну духовну силу і внутрішню красу видатних осіб Української 

нації [29]. 

Серед публікацій про Василя Завгороднього-художника варто назвати публікації в 

газетах таких авторів, як Володимира Онищенко «Божою милістю різьбяр» («Українське 

слово», 2004 р.) [28], Івана Малюти «Написав – як малював» («Українська культура», 

2008 р.) [22, с. 28-30], Світлани Арідової «…Малюю тебе і співаю тебе, бо любити й мовчати 

несила!» («Українське слово», 2008 р.) [1]. В статті «Любити і мовчати – несила» виразно і 

точно охарактеризувала В. Завгороднього  Надія Кошара: «…З роками переважив у ньому 

художник, оригінальний і пісенний, бо народні пісні він втілює в живопису. І таких картин-

пісень у нього багато, а в них же виспівана доля народу» («Робітнича газета», 2000 р.). 

Невеликі статті про митця з’явилися в українських мистецьких журналах: Тетяни Чуйко «Соло 

і хори Василя Завгороднього» («Народне мистецтво», 1997 р.) [48, с. 40-41], Олексія Губка 

«Співець українського козацтва» («Образотворче мистецтво», 2001 р.). Останній зазначає: 

«Національні типажі, створені його натхненним різцем і пензлем, є щиро українськими, а 

відтак – яскравими і психологічно ваговитими. А особливо тонко відчуває митець козацькі 

типи. Вони у нього просто прекрасні. Ці типажі колоритні, характерні й осяяні тонким 

українським гумором…» [5, с. 73].  

Створені Василем Завгороднім образи козаків – народних захисників і героїв, надихнули 

відомого подвижника музейної справи, Генерального директора Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» Михайла Івановича Сікорського на ідею відкриття в 

Переяславі виставки, де б розмістились його унікальні роботи. Отримавши таку пропозицію 

Василь Леонтійович з великим задоволенням відгукнувся на неї й на початку 2003 року 

передав Заповіднику свої роботи, присвячені героїчній сторінці нашої історії – запорозькому 

козацтву. Новостворена експозиція з його творчих робіт отримала статус музею під назвою 

«Музей козацької слави. Роботи В. Завгороднього». Про відкриття музею у місцевих ЗМІ 

з’являються публікації таких авторів: Олени Нечитайло «У місті відкрито ще один музей» 

(«Оберіг», 2003 р.) [27], Наталії Міранович «Є ще один музей – козацької слави» 

(«Переяславська Рада», 2003 р.)  [25], Світлани Петрової «Співак і художник» («Хрещатик», 

2003 р.) [32],  Світлани Пригонюк «Мої роботи – в місті, де написав «Заповіт» Тарас 

Шевченко» («Вісник Переяславщини», 2006 р.) [33. С. 5]. Відомості про музей наведено у 

проспекті «Музей козацької слави. Роботи В. Л. Завгороднього» [35] та  путівнику «Місто 

Музеїв» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [34, с. 26-29 ]. 

 Непересічній особистості Василя Завгороднього були присвячені наукові 

статті Світлани Пригонюк: «Самобутність таланту народного митця Василя 

Завгороднього» [36, с. 262-266],  «Мелодії і барви Василя Завгороднього» [37, с. 138-141],  

«Слава козацька у творчості народного митця Василя Завгороднього» [38, с. 246-251], 

«Відображення козацької тематики у роботах майстра Василя Завгороднього»  (за матеріалами 

експозиції «Музею козацької слави. Роботи В. Завгороднього») [39, с. 153-157], в яких 

подаються основні етапи життєвого шляху та зосереджено увагу на творчих досягненнях 

народного майстра. У 2012 р. у науковому збірнику за матеріалами науково-практичної 

конференції до 110-річниці від дня народження К. Білокур вийшла друком 

стаття Віктора Ткаченка, Світлани Пригонюк «Мистецтво у житті Василя 

Завгороднього» [44, с. 154-161]. 

На честь 80-річного ювілею В. Завгороднього в 2005 році Національна спілка майстрів 

народного мистецтва України видала альбом «Василь Завгородній» (автор-упорядник Є. 

Шевченко), в якому репродукуються малярські твори та дерев’яна скульптура митця [4].  

Чимало інформації містить ґрунтовна вступна стаття етнолога, кандидата історичних наук 

Ігора Пошивайла «Співець лицарської звитяги», в якій автор не тільки висвітлює 

життєвий шлях В. Завгороднього, а й здійснив аналіз основних напрямків його творчої 

діяльності [30, с. 17]. 

У 2007 р. вийшла друком збірка прозових та поетичних творів Василя Завгороднього 

«Мій хутір» за літературною редакцією заслуженого діяча мистецтв України 
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Миколи Томенка [12]. Слід відзначити статтю Олексія Губка «Гартований громовицями 

епохи», яка увійшла до цієї збірки. Автор дає виразну характеристику Василю Завгородньому: 

«Він стоїть на своїй землі твердо і, я б сказав, велично. Гінка, кремезна постать. Мужнє, 

вольове лице козацького отамана. Громовий оксамитово-баритональний голос, яким тільки 

кликать козаків до бою. Степової вроди і невідпорної чоловічої принади для жіноцтва. Чисто 

людська чарівність. Шляхетність і незрадливість натури, що схиляє до вірного побратимства 

чоловічі серця…» [7]. 

 До 90-річного ювілею від дня народження В. Завгороднього у 2015 р. вийшла друком 

книга його творів «Клич із Вирію» з передмовою Олексія Губка «Як прощався зі світом козак-

характерник» [9 с. 4-5]. До збірки ввійшли прозові твори, оповідання Василя Завгороднього, 

спогади його дружини – Оксани Васильєвої. У цих спогадах ми бачимо Василя Леонтійовича 

як уважного, турботливого чоловіка, хорошого батька [13] (рис. 2). Також до цієї збірки 

увійшла стаття «Людина у трьох іпостасях: патріот, співак, художник» Івана Пилиповича 

Зайця, соліста хору імені Григорія Верьовки, в якій він ділиться спогадами, як упродовж 

багатьох років йому пощастило працювати на сцені разом з Василем Завгороднім, співаючи в 

знаменитому хорі [15]. 

Відомості про життя й творчість В. Завгороднього наведено у всеукраїнських збірниках: 

«Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства Держави Україна» (2004–

2005 рр.) [16 с. 134], «Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства 

Держави Україна» (2006 р.)» [17 с. 32], «Український літопис ХХІ століття. Визначні імена та 

підприємства Держави Україна» (2008 р.) [43 с. 160-161], в ілюстрованому альбомі 

«Мистецький олімп» – «Митці України» [24, с. 68-73], журналах «Народне мистецтво 

Київщини. 10 років Київському осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України» [46, с. 91], «Музеї України» [41]. 

До ювілейних річниць – 80-річччя та 90-річчя від дня народження В. Завгороднього 

вийшла друком низка статей. Серед них можна згадати публікації Олексія Губка «Золотий 

ужинок митця» («Сільський час», 2005 р.) [8], Ігоря Пошивайла «Співець козацької звитяги» 

(«Народне мистецтво», 2005 р.), [31 с. 12-14], Івана Данюка «Ой під калиною» (2005 р.) [10], 

Світлани Пригонюк «До 90-річчя Василя Завгороднього відкрили фотовиставку» («Вісник 

Переяславщини», 2015 р) [40, с. 8], О. Шаповала «Виставка творів усебічно обдарованого 

земляка» («Вечірня газета», 2005 р.) [45]. Також у 2009 р. публікуються некрологи і замітки 

до річниці з дня смерті В. Л. Завгороднього: «Пам’яті Василя Завгороднього» («Слово 

просвіти») [42], некролог Євгенії Кононенко та одна з неопублікованих новел В. 

Завгороднього «Сокіл» («Літературна Україна», 2009) [26]. 

Таким чином, ми бачимо, що основний масив інформації про життєвий шлях та 

мистецький доробок В. Завгороднього надходив через газетні та журнальні публікації у 1970 – 

1990 рр. У 2000-х рр. почали з’являтися більш розгорнуті характеристики його творчості, які 

містяться у статтях О. Губка, І. Пошивайла, С. Пригонюк, Н. Кошари та ін. В 2007 р. та 2015 

р. були видані збірки вибраних творів, куди ввійшли проза та поезія талановитого митця 

Василя Леонтійовича Завгороднього.  
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Svitlana Prygoniuck 

THE WORK OF VASYL ZAVGORODNY: HISTORIOGRAPHY OF STUDIES 

The article presents a review of publications and sources that discuss the oeuvre and career of 

folk artist V. Zavgorodny – artist, reseller, Ukrainian poet-songwriter (1925–2009). 

Keywords: V. Zavgorodny, museum, publishing, historiography of research, creativity. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подружжя Завгородніх з 

донькою Іринкою. 1960-і рр. 

 

Рис. 1. В.Л. Завгородній. 1960-і рр. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Василь Завгородній серед педагогів та студентів Київської 

консерваторії, учнів Івана Паторжинського. 1955 р. 

 

Рис. 4. Василь Завгородній – соліст Національного заслуженого академічного українського 

народного хору, створеного Григорієм Гурійовичем Верьовкою. 1960 – 1974 рр. 
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Рис. 5. Вручення В.Л. Завгородньому премії ім. К. Білокур у  Музеї народного декоративного 

мистецтва. Київ. 7 листопада 1995 р. 

Рис. 6. Василь Завгородній за роботою. 1990-і рр. 


	12_Pereyaslavika_14___12_ (Автосохраненный).pdf (p.2-567)

