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Соціокультурна роль краєзнавства нині не викли-
кає жодних сумнівів. Краєзнавство виступає в 

ролі потужного культуротворчого чинника, сприяє 
розвитку національного почуття, любові до рідно-
го краю тощо. Іван Франко у краєзнавстві вбачав 
не лише засіб наукового пізнання краю, а й «пер-
ший ступінь, першу прикмету раціональної освіти» 
та виховання приналежності до «живого свідомого і 
об’єднаного організму» [1, с. 117—119].

Книга краєзнавчого спрямування, авторами-упо-
ряд ни ками якої є Дарія Ковальчук, Богдан Новак, 
Надія Дзвоник та Юлія Гризлюк, присвячена мало 
висвітленій у науковій та науково-популярній літе-
ратурі темі — звіздарству. Її вихід спричинили чи-
сельні матеріали, зібрані авторами впродовж три-
валого часу на Львівщині. Істотним інформативним 
джерелом для її створення стали фестивалі «Спалах 
різдвяної звізди», які з 2007 року щорічно відбува-
ються у м. Львові.

У книзі цілком слушно зроблено спробу відшукати 
витоки явища — звіздарства на основі текстів Свя-
того письма (о. Тарас Жеплинський). Окрему увагу 
в ній звернено також на образ зорі як один із ключо-
вих в українських колядках та колядах — «провісни-
цю гарної новини та провідницю до Ісуса, яка водно-
час кожного веде до свого покликання, зірку як абсо-
лютну красу та гармонію Божого космосу», що «так 
злагоджено увійшли в нашу культуру, так благодат-
но прийнялися на цьому ґрунті й проросли новими 
значеннями» [2, с. 14] (к. філол. н., с. н. с. Інсти-
туту народознавства НАН України Надія Пастух). 

Значну частину книги займає розділ, у якому зі-
брано раніше опубліковані у періодиці та інших видан-
нях статті про звіздарство, переважно Львівщини.

У книзі запропоновано класифікацію різдвяних 
звізд за формою, конструкцією, розмірами, наявніс-
тю ефектів, функціональними особливостями тощо 
(Дарія Ковальчук). 

Прикладне значення має розділ, у якому деталь-
но, з кресленнями, замальовками та фотофіксаціями, 
подано описи технологічних процесів виготовлення 
різдвяних зірок різних типів (з альбому «Народне 
мистецтво» Володимира Шагали, а також методич-
ні вказівки Зоряни Степанишин і Зої Богдан, Пе-
тра Новака і Богдана Новака). 

Вагомо у книзі представлено укладений на осно-
ві індивідуальних пошуків авторів реєстр, до якого 
увійшли творчі біографії та фото майстрів різдвя-
них звізд, популяризаторів звіздарства, учасників 
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ходи звіздарів на фестивалі «Спалах різдвяної звіз-
ди». Довідкову інформацію про звіздарство про-
довжує перелік державних органів влади та орга-
нізацій, закладів освіти та культури, громадських 
товариств, які проводять діяльність з популяриза-
ції різдвяних звізд (Дарія Ковальчук). У книзі та-
кож опубліковано облікову картку елемента нема-
теріальної культурної спадщини звіздарства, яке у 
нинішньому часі локалізується у селах Колодно, 
Печихвости, Зимна Вода, Сокільники, Виннички, 
Жидятичі, Гамаліївка, Старий Яричів на Львівщи-
ні, складену з метою внесення звіздарства до Наці-
онального переліку елементів нематеріальної куль-
турної спадщини України. 

Окремого схвалення заслуговує ілюстративна час-
тина книги, яка доповнює та полегшує сприйняття тек-

стів, репрезентуючи візуальний ряд — різдвяні звіз-
ди, поштові листівки із зображеннями різдвяних зірок. 
У фотофіксаціях документів, фактів (грамоти, дипло-
ми, календарі, Посвята в звіздарі і т. д.) представлена 
історія фестивалю «Спалах різдвяної звізди»

Книга є бібліо-біографічною за жанром — умі-
щує опубліковані раніше статті та подає творчі бі-
ографіі майстрів різдвяних звізд, популяризаторів 
звіздарства, учасників ходи звіздарів під час фес-
тивалю «Спалах різдвяної звізди» у Львові, а також 
інші довідкові матеріали, що мають інформативно-
ознайомлювальне і популяризаційне значення. 

Подані у книзі матеріали переконливо засвідчують 
важливу роль звіздарства як явища етнічної культу-
ри українців. Особливу цінність цієї праці станов-
лять відомості про носіїв та від носіїв етнокультур-
ної спадщини, яку авторам вдалося зібрати, в тому 
числі під час польових обстежень, та подати в од-
ному виданні. 

Книга «Творці різдвяних звізд» авторів-упоряд-
ників Дарії Ковальчук, Богдана Новака, Надії Дзво-
ник, Юлії Гризлюк як вагоме джерело різнобічної ін-
формації про звіздарство буде корисною для фахівців 
та широкого кола шанувальників української культу-
ри. Вихід її, сподіваємось, активізує інтерес до ґрун-
товного наукового вивчення цього істотного явища 
культури українців. 
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