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Про  творчі  здобутки  Віри  Сергіївни  Роїк 
пам’ятають  не  лише  напередодні  ювілейних 
дат.  Її  спадщина  цікавить  людей  завжди  й 
усюди. Так, протягом 2014–2015 років її пер-
сональна  виставка  «Український  рушничок» 
пройшла з краю в край від Західної до Схід-
ної України, починаючи від музею Лесі Укра-
їнки в Колодяжному на Волині й закінчуючи 
Мелітополем  Запорізької  області.  У  вересні 
2014  року  в  Полтаві  в  Національному  педа-
гогічному університеті ім. В. Г. Короленка від-
булася  Всеукраїнська  наукова  конференція: 
«Українська вишивка у творах Віри Роїк», і це 
не враховуючи вечорів пам’яті, фотовиставок, 
газетних публікацій, презентацій книг.

105 років від дня народження моєї мами – 
Героя України Віри Сергіївни Роїк – широко 
відзначалося, починаючи з березня 2016 року, 
і тривало до квітня 2017-го. За цей час відбу-
лися такі заходи: виставка «Віра Роїк та уче-
ниці»  (25.03.2016  р.,  Сімферополь,  Будинок 
художника);  презентація  картини  М.  Васи-
льєвої  і Ю. Фастенка «Віра Роїк  з  учениця-
ми»  (25.03.2016  р.,  Сімферополь,  Будинок 
художника);  виставка  вишивки  учнів  школи 
№ 3, присвячена 105-річчю від дня народжен-
ня В.   Роїк  (06.04.2016 р., Музей м. Гадяча 
Полтавської  області);  книжкова  виставка  і 
вечір  пам’яті  (21.04.2016  р.,  Полтава,  Цент-
ральна  міська  бібліотека);  виставка  і  вечір 
пам’яті,  на  якому  презентували  музичний 
диск із піснями, присвяченими В. Роїк у вико-
нанні  заслуженого  діяча  мистецтв  АР  Крим 
Ореста  Мартиніва  (22.04.2016  р.,  м.  Лубни 
Полтавської область, Картинна галерея); літе-
ратурно-мистецька година «Музика на полот-
ні»  (23.04.2016  р.,  Полтава,  бібліотека-філія 
№ 7); відкриття меморіальної дошки на будів-
лі музею літератури і мистецтв (25.04.2016 р., 
м. Кобеляки Полтавської області); про 105 річ-

ницю  від  дня  народження  В.  Роїк  повідоми-
ли Українське радіо та Житомирське обласне 
радіо (25.04.2016 р.); виставка  і вечір пам’яті 
(26.04.2016  р.,  м.  Канів  Черкаської  області, 
Музей  декоративно-прикладного  мистецтва); 
Полтавське  обласне  радіо  вшанувало  пам’ять 
В.  Роїк  (28.04.2016  р.);  творча  зустріч  ви-
шивальниць  шевченківського  рушника,  ство-
реного  за  візерунком  В.  Роїк,  із  глядачами 
(04.11.2016  р.,  Сімферополь,  Етнографічний 
музей). А найважливішим у низці цих заходів 
стало  присвоєння  імені  Віри  Роїк  провулку  в 
Київському  районі  Полтави  та  вулиці  в  селі 
Войниха  Лубенського  району  на  підставі  рі-
шення  Полтавської  ОДА.  Декілька  заходів 
відбулось і в інших регіонах України.

Така  велика  кількість  заходів  з  нагоди 
105-річчя від дня народження Віри Сергіївни 
свідчить про те, що народна творчість невми-
руща, вона завжди буде жити та розвиватися. 
На жаль, через брак коштів поки що не вда-
лося видати книги спогадів про В. Роїк з на-
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годи її 105-річчя. Це видання містить спогади 
мистецтвознавців,  музеєзнавців,  працівників 
науки, культури і мистецтв, композиторів, ху-
дожників, вишивальниць, її учнів та послідов-
ників, знайомих, друзів і родичів з усіх регіо-
нів України, а також Росії, країн Прибалтики, 
Польщі, Білорусі, Ізраїлю про життя і творчий 
шлях Віри Роїк. До того ж у книзі зібрано вірші 
та пісні, присвячені народній майстрині, відгу-
ки відвідувачів її виставок, документи органів 
влади з увічнення пам’яті Героя України. 

У  квітні  2017  року  надійшла  звістка  із 
Санкт-Петербурга  від  композитора  Валеріана 
Стратуци, який пише: «Дорогі друзі! 9 березня 
2017 року відбувся вечір, присвячений черговій 
річниці  від  дня  народження  Т.  Г.  Шевченка, 
в Будинку національностей, в якому я теж брав 
участь, виконавши дві свої пісні “Круг містечка 
Берестечка” на слова Т. Шевченка та «Мелодія 
літа» на слова Марії Тарасюк-Богуслав. По за-
кінченні концерту мені передали з Сімферополя 
диск з 15-ма моїми піснями у виконанні заслу-
женого артиста України і Криму Ореста Мар-
тиніва.  Усі  ці  пісні  я  присвятив  Герою  Украї-
ни,  вишивальниці Вірі Сергіївні Роїк,  чиє  ім’я 
носять вулиці  в Полтавській області  та площа 
у  Сімферополі. Орест  Мартинів  включив  їх  у 
свій репертуар і виконує на багатьох концертах.

Віра  Роїк  чудова  і  сонячна  жінка.  Її  ви-
ставки відбулись по всьому світу. Її не стало на 
99 році життя. Світла пам’ять Вірі Сергіївні. 
Ми  з  її  сином  Вадимом  Роїком  впевнені,  що 
мої пісні – це добра пам’ять про доньку Украї-
ни Віру Сергіївну Роїк.

Спасибі  Оресту  за  чудове  виконання  цих 
пісень. Мої пісні живуть завдяки йому і авто-
рам слів, особливо Надії Риндич з Нижньогір-
ського району Криму – в неї пречудові вірші. 

Наша спільна творчість дарує людям радість, 
віру  в  краще  майбутнє.  А  пісню  “Вишивала 
жінка Україну” також грає, виступаючи перед 
публікою, композитор з Норвегії Олексій Кур-
банов. В цій пісні є все – і радість, і гордість, 
і  сльози,  а  головне  –  моя  душа  в  цій  пісні... 
Бажаю  Вам  щастя  і  здоров’я,  удачі  на  ниві 
культури. Як приємно, що в мене є такі друзі! 
Валеріан Стратуца».

Життя  триває,  і  в  Криму  цього  року  від-
булася  низка  заходів  з  нагоди  святкування 
106-ої річниці від дня народження майстрині. 
Відзначили  цю  дату  і  у  Волинському  крає-
знавчому музеї в м. Луцьку.

Насамкінець  хочу  зазначити,  що  в  цьому 
році є кілька пам’ятних дат, пов’язаних із твор-
чістю Віри Роїк: 

- 50 років тому, у 1967 році, Віра Роїк впер-
ше  отримала  золоту  медаль  ВДНГ  УССР, 
а 16 вересня 1967 року вона стала заслуженим 
майстром народної творчості України;

- 45 років тому Віра Роїк разом з учениця-
ми вперше демонструвала вишивки на ВДНГ 
СРСР; 

-  25  років  тому,  у  1992  році,  роботи  Віри 
Роїк  вперше  демонструвалися  за  кордоном 
(в Угорщині);

- 20 років тому, 22 квітня 1997 року, Віра 
Роїк стала лауреатом Премії АР Крим;

- 10 років тому, 25 травня 2007 року, Вірі 
Роїк присвоєно звання почесного громадянина 
м. Лубен;

-  5  років  тому,  5  жовтня  2012  року,  від-
булося урочисте відкриття пам’ятника роботи 
скульптора  Ірини  Дацюк  (м.  Луцьк)  на  мо-
гилі В. Роїк; а 14 грудня 2012 року в Сімфе-
рополі відкрився Музей української вишивки 
ім. В. С. Роїк. 
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Частина експозиції з виставки робіт Віри Роїк. м. Сімферополь. Березень 2016 р.  
[За: https://ua.krymr.com/a/news/27638179.html]
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Панно «Забіяки». Рогожка, 
гладь «качалочка». 1996 р.

Панно «Зачарований півень». 
Панама, гладь «качалочка». 

2000 р.

Панно «Світанок».  
Панама, гладь «качалочка». 

2003 р.

Рушник «Мир».  
Полотно, полтавська гладь, рушниковий 

шов, «штапівка». 1974 р.

Панно 
«Заповіт». 
Панама, гладь 
«качалочка». 
2001 р.

Панно «Думи 
мої, думи». 

Полотно, 
полтавська 

гладь, 
рушниковий 
шов. 1974 р. 

Вишиті роботи Віри Роїк *

* Усі фото – з архіву родини Роїків.
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Рушник «Мрія».  
Домоткане полотно, полтавська гладь, 

рушниковий шов. 1972 р.

Рушник «Писанка».  
Домоткане полотно, гладь «качалочка», 

«фігурна драбинка». 1973 р.

Рушник «Лубни». 
Домоткане полотно, гладь «качалочка», 

«хрестик», ретязь. 1940 р.

Рушник «Карпати».  
Домоткане полотно, «хрестик», «низь», 

«лиштва». 1970 р. 

Фартух «Рівненський».  
Рядовина, гладь «качалочка», 
«насипочка», «набирування», 

«верхошов», «коса гладь». 1982 р.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



118

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2017

Д
ор

іж
ка

 «
В

ел
ик

де
нь

».
  

П
ан

ам
а,

 гл
ад

ь 
«к

ач
ал

оч
ка

».
 2

00
1 

р.
Ки

ли
м

ок
 с

ув
ен

ір
ни

й 
«В

ер
хо

ви
на

».
 

В
иш

ив
ал

ьн
а 

тк
ан

ин
а,

 «
на

би
ру

ва
нн

я»
. 

19
80

 р
. 

П
ан

но
 «

С
вя

то
 в

ро
ж

аю
».

  
П

ол
от

но
, г

ла
дь

 «
ка

ча
ло

чк
а»

, «
ли

ш
тв

а»
. 

Гр
уд

ен
ь 

19
99

 р
. –

 с
іч

ен
ь 

20
00

 р
.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ




