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Šiemet vienas Lietuvos liaudies buities 
muziejaus (toliau – LLBM) kūrėjų, ilgame
tis direktoriaus pavaduotojas muziejinin
kystei ir informacijai etnologas dr. Eligijus 
Juvencijus Morkūnas švenčia gražią 50 
metų darbo muziejuje sukaktį. 

Morkūnas gimė 1945 m. rugsėjo 27 d. 
Kėdainiuose, gydytojos odontologės Vin
centos ir dantų techniko Marijono Mor
kūnų šeimoje. 1967–1970 m. studijavo 
Kauno technologijos technikume, vėliau 
Kauno politechnikos institute. Morkū
no kaip etnologo kelio pradžia – 1970 m. 
kompleksinė ekspedicija į Gervėčius, ku
riai vadovavo Norbertas Vėlius ir Vacys 
Milius. Ekspedicijoje išmanantį techniką, 
piešiantį jaunuolį netruko pastebėti mu
ziejininkas Stasys Daunys, kuris ir pakvie
tė Morkūną dirbti į 1966 m. įkurtą Lietu
vos liaudies buities muziejų moksliniu 
bendradarbiu ir tyrinėti liaudies technikos 
paveldą. 1979 m. Morkūnas, dirbdamas 
muziejuje, baigė Vilniaus universiteto Is
torijos fakultetą. Diplominiame darbe rašė 
apie vėjo malūnus. Tai tapo pagrindine jo 
vėlesnių etnologinių tyrimų tema, kurią 
daugelį metų nuosekliai plėtojo. 1982 m., 
bendradarbiaudamas su fotografu Anato
lijumi Andrejevu, Morkūnas išleido knygą 

Technikos paminklai. Vėjo malūnai. Joje vėjo 
malūnus klasifikavo į stiebinius, kepuri
nius, su ratukais, vėjagirnes bei stoginius 
malūnėlius ir vėjo turbinas, apibūdino jų 
architektūrą ir konstrukciją, sparnų atgrę
žimo į vėją principus ir sunormino malū
nininkystės terminus. 

1993 m. apgynus disertaciją „Lietuvos 
vėjo malūnai XIX–XX a. pirmoje pusėje“, 
jam suteiktas humanitarinių mokslų dak
taro laipsnis. 

Nuo 1974 m. Morkūno plėtojama kita 
tyrimų tema – Lietuvos miestelių archi
tektūra ir buitis. Kartu su kolegomis kūrė 
LLBM miestelio ir jo ekspozicijų koncep
cijas, rūpinosi pastatų atranka, komplek
tavimu bei ekspozicijomis. Rekognoskavo 
per 90 Lietuvos miestelių, tokių kaip Al
sėdžiai, Stakliškės, Eržvilkas, Balbieriš
kis, Babtai, Grinkiškis, Krakės, Josvainiai, 
Onuškis, Trakai, Žasliai, Žiežmariai, Bir
žai, Mosėdis, Darbėnai, Luokė, Gruzdžiai, 
Žeimelis, Linkuva, Griškabūdis, Vištytis, 
Seirijai, Rudnia, Dubičiai, Tabariškės, Ei
šiškės, Dieveniškės ir kt. 

Rekognoskavo pastatus muziejaus mies-
teliui – Stačiūnų pirtį, Šaukėnų kleboniją, 
klebonijos svirną ir klebonijos skalbyklą-
tvartą, Kėdainių ir Panevėžio kepyklas, 
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Girkalnio namą, Šiaulėnų namą, Pakruojo 
ugniagesių stoginę, Kartenos karčiamą, 
Plungės muzikontinę, namą iš Žemaičių 
Kalvarijos, Salantų mūrinę kalvę, Žeimelio 
kalvę, karčiamą iš Žeimelio, Kauno namą, 
Musninkų namą, Plokščių mokyklą, Luo
kės špitolę, Kėdainių karčiamas, Igarių 
kalvę, Šniurkiškių kalvę, Daužnagių ma
lūną ir daugelį kitų objektų. Jo siūlymu į 
muziejų buvo atkelta dauguma miestelio 
ekspozicijos ir kitų muziejuje stovinčių 
pastatų. Pats rūpinosi ne tik šių pastatų 
įsigijimu, bet ir jų išardymu, gabenimu bei 
pastatymu. Morkūno pastangomis buvo 
išsaugota ir į LLBM perkelta medinė cer
kvė iš Kėdainių, kurią XVII a. viduryje 
pastatė didysis LDK etmonas ir Vilniaus 
vaivada Jonušas Radvila,  XVIII a. pabaigos 
unikalūs mediniai Aristavėlės (Kėdainių 
r.) dvaro rūmai, Santeklių (Mažeikių r.) 
vandens, Kantvainų (Klaipėdos r.) vėjo 
malūnai ir kt. 

Morkūnas surinko didžiąją dalį LLBM 
liaudies technikos ir miestelio ekspozi
cijoms reikalingų eksterjero ir interjero 
eksponatų, įrengė per 40 muziejaus ekspo
zicijų. Iš viso muziejui įgijo daugiau kaip 
30 000 eksponatų. Amatininkų įrankių bei 
darbo priemonių, miestelio parduotuvių 
prekių kolekcijas kaupė labai kryptingai, 
turėdamas viziją, kurioje ekspozicijoje jos 
galėtų būti panaudotos. LLBM archyve 
saugoma 581 vnt. jo pateiktų lauko tyrimo 
bylų, piešinių ir brėžinių. Panaudodamas 
tyrimų medžiagą, 1986 m. sudarė LLBM 
leidinį Miestelis. Jame publikavo straipsnį 
„Reklama miesteliuose XIX a. pabaigo
je–XX a. I pusėje“. 2017 m. išleido gausiai 
nuotraukomis ir paties piešiniais ilius
truotą knygą Lietuvos miestelių atspindys. 
Muziejaus miestelis, kurioje išsamiai ir labai 
patraukliai pristatė muziejaus etnografi
nio miestelio pastatų kolekciją.  

Morkūnas turi sukaupęs archyvuose, 
bibliotekose, lauko tyrimuose surinktos me-
džiagos apie 1268 Lietuvos vėjo, vandens, 

motorinius malūnus. Skaitė pranešimus 
įvairiose mokslinėse konferencijose Lietu
voje ir užsienyje. Aktyviai bendradarbiau
ja su Tarptautine molinologų asociacija 
(TIMS), nuo 2003 m. yra jos narys.

Technikos požiūriu tyrinėjo Nevėžio, 
Šušvės, Dubysos, Ūlos ir Katros, Jūros, 
Nemunėlio, Minijos, Ventos, Siesarties, Vir-
vytės upių baseinų hidrotechninius įren-
ginius, malūnus su pagalbiniais įrenginiais 
ir tiltus. Tyrimo medžiaga sugulė į krašto
tyros leidinius (Dubičiai, Pakruojis, Grin
kiškio kraštas). Bendradarbiaudamas su 
Lietuvos kraštotyros draugija, vėliau su 
„Versmės“ leidykla publikavo straipsnių 
apie XIX–XX a. pirmos pusės Lietuvos vėjo 
ir vandens malūnus. Jo darbai paskelbti 
„Lietuvos valsčių“ serijoje: Babtai, Sintau
tai, Lygumai, Stačiūnai, Gruzdžiai, Kar
tena, Panemunėlis, Laukuva, Pašvitinys, 
taip pat istorijos moksliniame žurnale. 

2013 m. subūrė autorių kolektyvą ir 
sudarė knygą Įdomiausi Lietuvos technikos 
paminklai. Joje rašė apie vandens ir vėjo 
malūnus. 2014 m. išleistame Lietuvos archi-
tektūros istorijos 4 tome paskelbė straipsnių 
apie gamybinius statinius: aliejines, bra
vorus, kalkines, karšyklas ir verpyklas, 
lentpjūves, malūnus ir kt. Straipsnių apie 
technikos paveldą parašė Visuotinei lietu
vių enciklopedijai ir kt. 

Nuo 1995 m. Morkūnas yra atestuo
tas nekilnojamųjų kultūros vertybių ap
saugos specialistas, statinių priklausinių 
(technikos vertybių) ekspertas. Drauge su 
kolegomis inicijavo siaurojo geležinkelio 
komplekso (vieno stambiausių Lietuvos 
paveldo objektų) įtraukimą į Lietuvos Res
publikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registro statinių kompleksų ir ansamblių 
sąrašą. Atliko Karaliaus Vilhelmo kanalo 
(Klaipėdos kanalo) ir Lietuvos plačiųjų ge
ležinkelių senųjų statinių paveldosaugos 
ekspertizę. Nuo 2015 m. yra Kultūros pa
veldo departamento prie Kultūros minis
terijos pirmosios nekilnojamojo kultūros 
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paveldo vertinimo tarybos narys, atsakin
gas už technikos paveldą.

Be mokslinio tiriamojo darbo, Morkū
nui labai svarbi dar viena veiklos sritis – tai 
LLBM sukaupto etnologijos paveldo pat-
rauklus pateikimas ir sklaida inicijuojant 
bei vykdant edukacines veiklas, rengiant 
parodas, leidinius. 2004 m. kompaktinis 
diskas „Lietuva: Iš tremties į Europą“ pri
statytas ir teigiamai įvertintas Paryžiuje, 
UNESCO būstinėje. 2006 m. su bendraauto
riais išleido elektroninę knygą Lietuvos etno-
grafijos paveldas vaikams. Šį leidinį Lietuvos 
muziejų asociacijos Švietimo sekcija apdo

vanojo kaip už geriausią idėją. Taip pat yra 
vienas LLBM informacinių leidinių – vado
vų po muziejų – „Žemaitija“ (2010), „Suval
kija“ (2013), „Dzūkija“ (2014), „Aukštaitija“ 
(2015) sudarytojų ir tekstų autorių ir kt.

Morkūno veikla kupina reikšmingų at
radimų, kaip antai jo rūpesčiu 1971 m. su
rastas ir identifikuotas garsaus kryždirbio 
Vinco Svirskio kapas Surviliškyje (Kėdai
nių r.), šeiminiame Mataičių šeimos kape.

Jubiliejaus proga linkime dr. Eligijui Ju
vencijui Morkūnui daug sveikatos nepails
tamai darbuojantis – tiriant ir atskleidžiant 
etnologijos klodus!

 Inga Levickaitė-Vaškevičienė,  
Gita Šapranauskaitė


