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Iм’я Григорiя Дем’яна не потребує зайвого
представлення поцiновувачам української культури, адже впродовж усього свого життя цей дивовижної енергiї й оптимiзму чоловiк повнiстю
присвятив себе найблагороднiшiй метi – збиранню, дослiдженню i популяризацiї матерiальної i
духовної спадщини нашого народу. Такi працi
дослiдника, як “Iван Вагилевич – iсторик i народознавець”, “Українськi повстанськi пiснi 19402000 рокiв”, “Українська фольклористика в Галичинi кiнця ХVIII - початку ХIХ ст. ”, “Степан Бандера та його родина в народних пiснях”
є цiнними для широкого кола читачiв i користуються ними не тiльки науковцi, студенти чи
фольклорно-етнографiчнi колективи.
Монографiя “Грабовець” написана на основi
документальних джерел i присвячена ґрунтовному дослiдженню iсторiї однойменного бойкiвського села, що розташоване в Сколiвських Бескидах.
Цiй працi Григорiй Дем’ян вiддав близько сорока
рокiв, адже, як зазначає сам автор, рукопис iсторiї рiдного йому села був написаний ще 1974 р.,
але опублiкувати його вдалося тiльки нещодавно, значно доопрацювавши й наповнивши дослiдження матерiалами з iсторiї героїчної боротьби
грабiвчан з рiзними окупацiйними режимами.
Книга складається з передмови, п’ятнадцяти
роздiлiв, висновкiв, основних джерел та лiтератури й iлюстрацiй книжкових видань Григорiя
Дем’яна. Основною метою автора було показати,
як жителi маленького гiрського села боролися не
тiльки за фiзичне виживання, а й дiєво протистояли процесам асимiляцiї, якi намагалися реалiзувати австрiйськi, польськi та радянськi окупанти.
Саме цим i зумовлено назви роздiлiв.
Подавши детальний опис географiчного положення села, iсторiю його виникнення та першi
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писемнi згадки, дослiдник на доволi широкому
iсторичному матерiалi з життя карпатських українцiв показав важкi умови проживання селян у
феодальнiй Речi Посполитiй.
У роздiлах “Село в перший перiод австрiйської окупацiї (1772-1848)” та “Другий перiод
австрiйського поневолення (1848-1918)” на цiнному архiвному матерiалi розкриваються важкi
умови життя верховинського селянства, пов’язанi не стiльки з географiчною специфiкою гiрського краю, як з надмiрним оподаткуванням, що
призводило до зубожiння населення.
До вартiсних переваг книги треба вiднести
представлення в нiй теми до- i пореформеного
селянства на шляхах ринкової трансформацiї, а
також висвiтлення етнiчних взаємин iз австрiйцями, поляками та євреями.
Дослiджуючи соцiально-економiчнi умови життя грабiвчан ХIХ ст., вчений не тiльки розкриває
причини емiграцiї селянства до США та Канади,
а й на основi розповiдей заробiтчан демонструє,
якою дорогою цiною земляки платили за такий
жаданий i омрiяний кусень власного поля. Варто
вiдзначити також велику кiлькiсть iлюстративного матерiалу, що значно доповнює дослiдження
у вiдтвореннi традицiй народної архiтектури та
промислу. Хотiлося б детальнiшого коментування
деяких специфiчних особливостей народного побуту. Зокрема, таке явище, як вiдсутнiсть димарiв на будинках, що було зумовлено популярним
практично в усiй Європi податком на димарi, котрий протримався в Австрiї аж до новiтнiх часiв.
Доволi обширний за обсягом роздiл присвячений подiям Першої свiтової вiйни, славнозвiснiй
битвi Українських Сiчових Стрiльцiв на горi Макiвка та лихолiттям вiйськового часу, що випали
на долю цивiльного населення.
Цiлком природно i виправдано, що найбiльше
уваги придiлено у дослiдженнi послiдовному захисту верховинцями своїх соцiальних та нацiональних iнтересiв. Активну i самовiддану участь
грабiвчан у боротьбi УВО, ОУН та УПА дослiдник пов’язує в першу чергу з героїчними боями
усусiвцiв на горi Макiвка, що стала символом боротьби для усього українського народу.
Читаючи iсторико-народознавче дослiдження
“Грабовець”, просто таки вiдчуваєш, скiльки працi, тепла i любовi вкладено автором у цю книгу.
Зрештою, “Грабовець” – це не просто лiтопис одного бойкiвського села – це частина iсторiї всього
українського народу.

