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«Щасливий той, хто їв і роздавав,
Нещасний, хто згноїв свій урожай»

Рудакі

Навесні, коли прокидається все навколо і, здава-
лося б, природа вже готова до торжества життя, 

відійшов у засвіти наш колега, народознавець, фоль-
клорист, невтомний збирач та ґрунтовний дослідник 
повстанської творчості, талановитий педагог та режи-
сер Євген Луньо. Він, як добрий син Надсяння, свої 
наукові розвідки та польові дослідження присвятив 
рідному краєві, зокрема фіксації, науковому опрацю-
ванню фольклору та збереженню історичної пам’яті 
про національно-визвольні змагання ХХ століття.

Євген Луньо народився на славній Яворівщині 
6 січня 1960 року. Напевно, час народження вирі-
шив подальшу долю хлопчика, який разом із різд-
вяною колядою увібрав у своє серце любов до рід-
ного слова. Після закінчення Яворівської школи 
№ 2 вступив до Львівського державного універси-
тету імені Івана Франка (1977—1983), де студію-
вав українську філологію. Саме тоді йому пощасти-
ло бути слухачем лекцій знаного та харизматично-
го професора Івана Овксентійовича Денисюка, який 
розгледів у Євгенові небайдужу до рідної культури 
натуру. Заохочений видатним учителем, Євген Лу-
ньо вступив до аспірантури Львівського відділення 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етногра-
фії ім. М. Рильського (1989—1992), де ним заопі-
кувався науковий керівник професор Роман Кирчів. 
З 1992 року був молодшим науковим співробітни-
ком, а з 1995 року — науковим співробітником Ін-
ституту народознавства НАН України.

Дослідницькі зацікавлення Євгена Луня були різ-
номанітними, але завжди в пріоритеті стояла націо-
нальна ідея. У науці він дебютував кандидатською 
дисертацією «Обрядово-звичаєвий фольклор Яво-
рівщини», яку захистив 1993 року в Київському дер-
жавному університеті імені Тараса Шевченка. Од-
нак згодом фокус його уваги змістився з яворівсько-
го обрядового фольклору на ще непроторений шлях. 
У 1990-х постає гостра потреба фіксації табуйованої 
інформації, яка стосувалася української національно-
визвольної боротьби ХХ століття і яка лиш зі здо-
буттям незалежності по крихточці почала пророста-
ти з народної пам’яті. Не було жодного долученого 
до цієї боротьби містечка й села, провулка й закут-
ка на Яворівщині, які би оминув досвідчений збирач. 
Його «польові» записи опубліковані лише частково 
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і ще потребують належного опрацювання та вивчен-
ня. Серед них — багатоваріантні зразки календар-
ного (риндзівки, повстанські колядки) та родинно-
обрядового фольклору, соціально-побутові (рекрут-
ські, жовнірські та козацькі) пісні. 

Євген Луньо присвятив своє життя записуван-
ню та науковому опрацюванню повстанських пісень 
інаративів, якими щедро ділився з усіма, хто щиро 
цікавився національно-визвольними змаганнями 
ХХ століття. Результатом його багаторічної робо-
ти стали два томи народної прози «Яворівщина у 
повстанській боротьбі» (2005, 2015). Достемен-
но відомо, що він готував матеріали й до наступних 
томів, однак доля покерувала інакше...

«Яворівщина у повстанській боротьбі» — це 
76 об’ємних наративів, записаних від мешканців сіл 
Наконечне Перше, Наконечне Друге та міста Яво-
рова. Маючи тривалий та багатий досвід наукової 
роботи «у полі», записувач розумів фундаменталь-
незначення виконавства, тому до підбору респонден-
тів ставився дуже відповідально й ретельно. Запро-
поновані наративи — це розповіді учасників зброй-
ної боротьби, осіб, що були безпосередньо пов’язані 
з підпіллям, та людей, які після згортання боротьби 
спілкувалися з колишніми українськими партизана-
ми і були носіями цінної інформації про національно-
визвольні змагання середини ХХ століття.

Згаданий двотомник став справою життя невтом-
ного ученого. У передмовах до обох частин він об-
ґрунтував ідею цього масштабного проєкту, тематику, 
принципи та методику фіксації, особливості впоряд-
кування матеріалів. Цією працею він дав змогу нау-
ковцям зазирнути до творчої лабораторії новочасно-
го оповідного набутку й допоміг простежити проце-
си зародження фольклорних творів та їх побутування 
на початковому етапі розвитку. Упорядник пояснив 
методологію опрацювання сучасного народного епо-
су, наголосив на ідейно-тематичній вартості нарати-
вів, проаналізував особливості виникнення та функ-
ціонування повстанської оповідної традиції. Учений 
досліджував народні оповіді, усвідомлюючи надзви-
чайну потребу вивчення, пропагування цього унікаль-
ного фольклорного явища з огляду на постійні ризики 
та небезпеки, пов’язані з агресивними сусідами та й 
загалом зі світовими глобалізаційними процесами.

Євген Луньо — автор близько двохсот наукових 
статей, зокрема циклу розвідок про обрядовий фоль-

клор Яворівщини та його унікальний весняний жанр, 
що перегукується з колядками й волочільними пісня-
ми — риндзівки. Він співавтор кількох енциклопедій, 

Експедиція відділу фольклористики на Західне Поділля 
та Буковину. Село Горошова Борщівського району Тер-
нопільської обл., 11 липня 2008 року

Комплексна наукова експедиція Інституту народознав-
ства на Канівщину, 2009 рік

Міжнародна наукова конференція «На пограниччі но-
вої Європи: польсько-українське сусідство». Варшава, 
2009 рік
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словників із фольклористики та народознавства. Од-
нак знаковими у його науковій біографії є праці про 
національно-визвольні змагання ХХ століття.

У своїх численних розвідках дослідник аналізу-
вав питання фольклорної інтерпретації та поетично-
го опрацювання історичного фактажу, розглядав об-
разну систему повстанської пісенності, зокрема осо-
бливості формування та реалізації образів новочасних 
народних героїв, моральних авторитетів, подвижни-
ків та мучеників церкви (Степана Бандери, Євгена 
Коновальця, Романа Шухевича, митрополитів Ан-
дрея Шептицького та Йосифа Сліпого). Окремим 
напрямком його досліджень була політична сатира 
на совєтський тоталітарний режим, реалії тієї доби та 
очільників радянської системи. Сміховинну культу-
ру науковець розглядав як поліжанрове явище (коло-
мийки, частівки, загадки, паремії), зокрема зосеред-
жувався на художніх засобах та прийомах для досяг-
нення комізму в народнопісенній політичній сатирі.

Євген Луньо був організатором та учасником ба-
гатьох конференцій, наукових форумів різних рівнів в 
Україні та закордоном. Завжди міг допомогти поро-
зумітися учасникам таких заходів, оскільки блиску-
че знав кілька іноземних мов — польську, німецьку, 
англійську. Він активно брав участь в експедиціях Ін-
ституту народознавства, примножуючи у таких виїз-
дах той чималий фольклорний матеріал, який цілоріч-
но збирав самотужки під час одноосібних поїздок.

Пан Євген працював в Інституті народознавства 
понад 30 років. Звістка пройого передчасну смерть 
приголомшила всіх нас, його колег та друзів. Зга-
дуючи його, ми розуміємо, що світ довкола нас змі-

ниться, адже відхід таких світлих людей, які форму-
ють дух відділу, дуже помітний. Він горів і запалю-
вав своїм ентузіазмом усіх нас, був прикладом того, 
як треба любити свій народ і віддавати всі свої жит-
тєві, професійні ресурси для служіння нації. 

«Господь забрав до себе правдивого християни-
на, — згадує Оксана Кузьменко. — Людину світлу, 
працьовиту, смиренну, а головне Людяну, бо умів ба-
чити й шанувати передусім інших людей, яких уваж-
но вислуховував, умів бути веселим і свою радість 
передати іншим, був поважним і захопленим рідним 
краєм Яворівщини, його героїчною повстанською іс-
торією, як ніхто. Був прекрасним фольклористом-
практиком, який «у полі» був тим, кого вважають 
своїм. А це багато говорить...».

Суголосно відгукується і Надія Пастух: «Стільки 
розуміння, тепла, життєвого оптимізму та поряднос-
ті було в Євгенові! Стільки любові, поблажливості й 
терплячості до людей».

Євген Луньо без перебільшення був кимось зна-
чно більшим, ніж просто колегою. Нас всіх пере-
повнює єдине відчуття, що ми, як зауважує Ольга 
Харчишин, «втратили душу нашого відділу: мудрого 
вчителя, колегу-фахівця, щирого друга, близьку лю-
дину, здатну завжди підставити плече, підбадьори-
ти, згуртувати, розважити... Зараз важливо берег-
ти пам'ять про нашого Євгена, щоб він був із нами, 
допоки ми є...».

І поза тим, що пан Євген працював над власними 
науковими дослідженнями, він завжди був готовий 
допомогти молодим, тим, хто починає свій шлях у на-
уці. Одна з наших наймолодших колег, Галина Крав-
цова, згадує, що «пан Євген був філософом. Він був 
учителем та науковцем. Ніколи не було якогось навіть 
натяку на осуд, недобрий погляд, якоїсь неуваги. Він 
не вивищував себе над нами, хоч був значно, значно 
мудрішим та освіченішим. Ми, аспіранти — «малі 
зайчики», завжди відчували його підтримку, завжди 
отримували від нього цінні поради, були зігріті його 
навдивовижу світлою, щирою турботою. Він завжди 
радо ділився своїми численними записами фольклору 
й закликав визбирувати те, що дійсно зараз має ве-
личезну вагу — повстанську творчість. 

Ми продовжимо, ми розуміємо...».

Оксана Чікало від імені всіх колег — 
на спомин про Євгена Луня.

I Międzynarodova Konferencja Naukowa «Ukraińcy I ich 
są siedzi naprzestrzeni wieków: polityka, gospodarka, reli  
gia, kultura i życie codzienne» (Przemyśl, 2019


