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Степан Бандера та його родина в народних пiснях,
переказах та спогадах / Записи та упоряд. Григорiя
Дем’яна.– Львiв, 2006.– 568 с.

“Народ про Степана Бандеру” – такий заголовок можна надати новому фольклорномемуарному збiрнику Григорiя Дем’яна “Степан Бандера та його родина в народних пiснях, переказах та спогадах”. Книга гiдно поповнила серiю фольклорних лiтописiв про народних
героїв України: “Народ про Кармалюка” (Упоряд. В.I.Тищенко.– К., 1961), “Народ i Шевченко” (Упоряд.: П.Ф.Гонтаренко, Д.О.Кушнаренко,
М.С.Родiна.– К., 1963), “Народ про Довбуша”
(Упорядник В.I.Тищенко.– К., 1965), “Народ про
Кобилицю” (Упорядник В.I.Тищенко.– 1968) та
iншi.

Свого часу Григорiй Дем’ян опублiкував в
“Українському лiтературознавствi” статтю “Iван
Франко в народнопiсеннiй творчостi” (1983.–
Вип. 40.– С. 100-106), так що в цiй дiлянцi
фольклористичної працi у вченого вже є величезний досвiд.
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Матерiали, вмiщенi у збiрнику, збиралися фактично протягом тривалого життя Г.Дем’яна, причому представлено тексти майже з усiх куточкiв
України. Вони аргументовано розкривають щире
ставлення спiввiтчизникiв до С.Бандери та членiв
його родини. На широкому iсторико-полiтичному
тлi вимальовано образ справжнього провiдника
української нацiї буремних рокiв нашої, тодi ще
не сформованої, але такої омрiяної держави.
Тексти збiрника рiзножанровi: тут представлена колядка, десять iсторичних пiсень, чотири коломийки, пiсня лiтературного походження.
Роздiл прози охоплює матерiали iз сiмейних
хронiк. Видання також мiстить спогади друзiвсподвижникiв по боротьбi, однодумцiв, а також
численних знайомих. Прозовi тексти пiдсумовуються логiчним завершенням – вшануванням пам’ятi Провiдника ОУН. Тут iде мова про спорудження пам’ятникiв С.Бандерi, пам’ятних знакiв,
найменування вулиць i скверiв на честь Великого Сина українського народу, вiдзначення дат з
нагоди уродин i смертi Провiдника тощо.
Уперше у виданнi такого плану вмiщено численнi листи-спогади сучасникiв та однолiткiв про
Степана Бандеру, адресованi Григорiю Дем’яну.
Книга мiстить добрий науковий апарат: примiтки, у яких розшифровуються та коментуються
численнi прiзвища, псевда, установи, заклади, окремi слова, уточнюються дати життєвої бiографiї
С.Бандери, а також географiчний та iменний покажчики, якi розширюють уявлення читача про
значущiсть постатi С.Бандери для української нацiї i свiтової спiльноти. Збiрник проiлюстровано кiлькома десятками документальних свiтлин
та репродукцiями творiв мистецтва. Книжка переконливо пiдтверджує думку автора-упорядника
Григорiя Дем’яна про те, що “праця для своєї
нацiї безсмертна”.
Любов КОСТИК

