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Ювiлеї

ВIТАЛЬНI АДРЕСИ, ТЕЛЕГРАМИ
З НАГОДИ ЮВIЛЕЮ ГРИГОРIЯ ДЕМ’ЯНА

Дорогий друже, Українцю з великої лiтери!
Низький уклiн на Вашi високi духовнi патрiотичнi пороги! Нехай синьо-жовтi хоругви вкраїнського неба пiдносяться Вашим iнтелектом, щоденною працею до самого Творця. Дай, Боже,
помножити щасливi лiта на вiвтар вiчної України!
Доктор фiлологiчних наук, професор, академiк
АН Вищої школи України Володимир Качкан
***
Вельмишановний Григорiю Васильовичу!
Вiддiл фольклористики IМФЕ НАН України
сердечно вiтає Вас, видатного українського вченого, дослiдника, збирача фольклору, iсторика,
краєзнавця, полiтичного, громадського дiяча, людину ясного, мудрого чола, великої душi, крицевого духу, з славним 80-лiтнiм ювiлеєм! Усе своє
свiдоме життя Ви поклали на вiвтар України як
iстинний борець, патрiот, професiонал, гуманiтарiй. Ваш творчий доробок – видатний внесок в
українську, європейську науку, культуру. Слава
ювiляровi! Слава Українi!
Завiдувач вiддiлу фольклористики IМФЕ,
доктор фiлологiчних наук Микола Дмитренко
***
Високодостойний пане Григорiю!
З роси i води Вам в день Вашого славного ювiлею! Хай не мине джерело натхнення i наснаги i
в наступнi роки. У Вашiй особi Україна має достойного сина, патрiота, вченого, а молодше поколiння має достойний взiрець вiдданого служiння
своєму народу, своїй Батькiвщинi. Многая лiта!
З пошаною професор Вiктор Давидюк
***
Франкова Дрогобиччина сердечно вiтає Вас,
подвижника української справи, сумлiнного iсторика, фольклориста, лiтературознавця, найвидатнiшого дослiдника УПА, з славним ювiлеєм! Невтоми Вам, нових книг. Многая лiта!
Професор Михайло Шалата

Шановний Григорiю Васильовичу!
Ви належите до тих, хто є золотом української нацiональної свiдомостi. Вашi працi – вагомий
внесок в iсторичну культуру народу. Хортиця –
колиска козацької слави – дарує Вам силу i щасливе багатолiття. Будьмо! Iз Запорiзького краю
Доктор фiлологiчних наук Володимир Буряк,
Людмила Пономаренко
***
Кафедра української лiтератури Луганського
нацiонального унiверситету iм. В.Даля вiтає Вас,
Дем’яна Григорiя Васильовича, вiдомого українського вченого, фольклориста, мистецтвознавця
з Днем народження! Зичимо мiцного здоров’я,
щастя, всiх благ.
Доктор фiлологiчних наук, професор Петро
Будiвський
***
Вельмишановний пане Григорiю!
Фiлологи Франкового унiверситету вiтають
Вас зi славним ювiлеєм!
У цей святковий день ми подумки єднаємося iз благословенною Бойкiвщиною, де неподалiк
Вашого родинного Грабiвця височiє овiяна невмирущою славою Сiчових Стрiльцiв та воякiв Української Повстанської Армiї гора Макiвка. Випускник нашої Alma Mater, чесний працiвник педагогiчної ниви, палкий сподвижник пошукової роботи i справжнiй науковець-патрiот, Ви сходили
Україну i сусiднi краї, де мешкають спiввiтчизники, й зiбрали численнi зразки уснопоетичної
спадщини, якi збережуть пам’ять нацiї для наступних поколiнь.
Вашi працi про дiячiв нацiональної культури i
визвольних змагань, фольклористичнi й iсторичнi монографiї, статтi i збiрники стали вагомим
чинником нацiонального самоусвiдомлення, адже
вiдкрили вони сучасникам незнищенну народну
правду про визвольну боротьбу героїв Опору,
котрi заради свободи пiшли на смерть зi зброєю
в руках i словом на вустах. Обранi Вами науковi принципи висвiтлення повстанської творчостi
та iсторичних обставин, у яких вона народжувалася, здатнi викликати в широкого кола читачiв
i всього цивiлiзованого свiту високу повагу до
неї як унiкального iсторичного i суто людського
документа.
Нас не може не захоплювати невичерпна Ваша
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енергiя i прониклива працьовитiсть у рiзних галузях гуманiтарного знання i громадського життя. Фольклорист та iсторик, етнограф i лiтературознавець, педагог i полiтик, Ви внесли в нашу
науку життєдайний етичний струмiнь, особистою
невсипущою працею давши приклад молодим поколiнням, як невтомно, вдумливо, з високою громадянською гiднiстю i принциповiстю працювати
для майбуття нашої Батькiвщини.
Вшановуємо Вашi труди i днi на нивi української науки i Вас особисто – як громадянинапатрiота, плiдного науковця. Маємо щирi сподiвання, що потiшите нас новими книгами й не раз
обдаруєте радiстю спiлкування з Вами!
З роси i води Вам, дорогий Григорiю
Васильовичу!
Творчої наснаги, мiцного здоров’я i щастя на
многая лiта!
Колектив фiлологiчного факультету,
Декан Ярослав Гарасим
***
Український Конгресовий Комiтет Америки
вiддiл Iллiнойс сердечно вiтає Григорiя Дем’яна з його 80-ти лiттям. Низький уклiн Вам за
Вашу подвижницьку працю в iм’я України. Бажаємо Вам мiцного здоров’я, достатку, радостi та
всього найкращого.
Хай Вас Бог благословить.
Слава Українi.
Героям Слава.
Голова Олесь Стрiльчук
коресп. секр. Надiя Заяць
***
Колектив фiлологiчного факультету Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя
Федьковича щиро вiтає Високошанованого Григорiя Васильовича Дем’яна – справжнього патрiота i вченого, зi славним ювiлеєм. Бажаємо
мiцного здоров’я i Божого благословення в усiх
зачинах!
З ювiлеєм Вас вiтаємо,
Лантух радостi бажаємо.
Будьте дужi i проворнi,
По-козацькому моторнi,
З хлiбом щедрим на столi,
З пiснею завжди в душi!
Декан фiлологiчного факультету, професор
Б.I.Бунчук

***
Друже Григорiю!
У Вашому довгому барвистому життi була вже
не одна знакова подiя. Та сьогоднiшнiй день
справдi особливий. I для Вас, i для нас та й не
тiльки...
Визнаний український iсторик, фольклорист,
етнограф, краєзнавець, мистецтвознавець, археограф, педагог, народний депутат України, громадський i полiтичний дiяч, патрiот, Людина з великої лiтери.
У кожнiй з галузей Вашої плiдної дiяльностi
були у Вас соратники, побратими, а були й недруги. Та не про них мова.
Нам, конгресiвцям, особливо приємно, адже Ви
один iз засновникiв та iдеологiв Конгресу Українських Нацiоналiстiв. I ми, нацiоналiсти, гордимося тим, що можемо стояти з Вами в однiй лавi.
На науково-дослiдницькiй нивi важко переоцiнити Ваш внесок у справу вiдтворення правдивої iсторiї нацiоналiстичного руху, Повстанської
Армiї.
З нагоди 80-лiття зичимо Вам, друже Григорiю, мiцного здоров’я, Божої благодатi, творчої
наснаги i невичерпної енергiї у змаганнi до посилення сили, слави, багатства i простору Української Держави! Многая Вам лiта!
За дорученням Проводу Конгресу
Українських Нацiоналiстiв
заступник Голови Конгресу,
Голова ЛОО КУН Микола Пшевроцький
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