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VitaLiui  MoRKūnui – 80

Vitalis Morkūnas gimė 1929 m. lapk
ričio 1 d. Vilkaviškyje. Tėvelis buvo 
kariškis, tarnavo ketvirtajame artilerijos 
pulke. Tad būsimasis etnologas įvairių 
pakopų mokyklas lankė Plungėje, Vilniuje, 
Kaune. augdamas kareiviškoje aplinkoje 
jis norėjo pasirinkti karininko kelią. deja, 
hitlerinė ir ypač sovietinės okupacijos šiai 
svajonei išsipildyti neleido. Tėvui teko 
slapstytis, biografijos faktus teko slėpti ir 
visai Morkūnų šeimai. Jubiliatas studijavo 
Kūno kultūros institute, vėliau pasirinko 
geografijos studijas Vilniaus pedagoginia
me universitete, kurį 1956 m. baigė. Gabus 
jaunuolis buvo pakviestas į geografijos 
aspirantūrą Vilnius universitete. Tačiau 
likimas lėmė tapti etnologu. Per trejus 
metus jis baigė Lietuvos Ma Istorijos 
instituto aspirantūrą. 

1968 m. lapkričio 22 d. istorijos institute 
(dabar Lietuvos istorijos institutas) apgy
nė istorijos mokslų kandidato (1993 m. 
nostrifikuota kaip daktaro) disertaciją 
„Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 
1919–1940 metais“. Stebina disertacijos 
apimtis. Per trejus metus 120 vietovių jis 

surinko medžiagą iš 602 žinių pateikėjų, 
apibendrino duomenis ir pateikė beveik 
400 puslapių apimties disertaciją. Stebina 
jauno etnologo drąsa. disertacijos iliustra
cijose matome kaip grafaites išsipusčiusias 
pusmerges, mergas ir netgi komentaruose 
teko aiškinti, kur pavaizduotas berno pa
reigas atliekantis samdinys, o kur – pats 
šeimininkas. Nors oficialaus pirmojo opo
nento Vasilijaus Kirilovičiaus Bondarčiko 
vertinimas buvo neigiamas, neva darbas 
parašytas nesiremiant marksistine meto
dologija, talentingai parašyta disertacija 
buvo apginta. 

Nuo 1968 m. iki 1970 m. jubiliatas – 
Lietuvos istorijos instituto mokslinis 
bendradarbis. Nuo 1971 m. iki 1989 m. 
jis buvo šio instituto Etnografijos (dabar 
Etnologijos) skyriaus vedėjas. Vis dėlto tik 
po devynerių metų jam disertaciją pavyko 
paversti atskira knyga (Morkūnas V. 1977. 
nuo tamsos iki tamsos (žemės ūkio darbinin-
kų buitis Lietuvoje 1919–1940 m.). Vilnius: 
Mokslas. 202 p.). Nors ir kupiūruota, ji 
iki šių dienų yra vienas iškiliausių Lietu
vos etnologijos darbų. Joje visapusiškai 
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 išnagrinėtas tarpukario žemės ūkio vaiko, 
paauglio ir suaugusiųjų amžiaus samdinių 
gyvenimas. daug dėmesio skiriama jų sa
nitarijai ir higienai, maistui, drabužiams, 
darbo dienai, laisvalaikiui ir kultūriniam 
gyvenimui. Itin daug dėmesio skirta 
samdinių gyvenimo regioniniams savi
tumams. iki šių dienų šia knyga plačiai 
remiamasi etnologų darbuose, ji tebėra 
išsamiausia samdinių kultūros studija 
Baltijos šalyse. 

Taip pat jubiliato mokslinių interesų 
sritis buvo ir žvejybos tema. deja, etnologo 
svajonė ją išplėtoti ir publikuoti didesnių 
darbų neišsipildė, tačiau vertingų regioni
nių straipsnių publikuota. Sukaupta gausi 
medžiaga žvejybos tema, kuria naudojosi 
kiti tyrinėtojai. daug triūso įdėta sten
giantis parengti etnografines anketas ir 
koordinuoti jų platinimą. Pagal jas buvo 
sukaupta dešimtys, tūkstančiai lapų etno
grafinės medžiagos įvairiomis temomis ne 
tik Istorijos institute, bet ir muziejuose, 
kitose kultūros įstaigose ir mokyklose. 
Taip pat jis buvo ir „Kraštotyros“ tęstinio 
leidinio redkolegijos narys.

Publikuota darbų etnologijos istorijos, 
etninės istorijos temomis. Vitalis Morkūnas 
daugelio mokslinių straipsnių autorius, 
leidinių sudarytojas, atsakingasis redak
torius (tęstinių leidinių „Archeologiniai 
ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje“,  
„Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, „iš 
lietuvių kultūros istorijos“ ir kt.), aktyviai 
dalyvavo rengiant enciklopedijas. Jubiliatas 
glaudžiai bendradarbiavo su Latvijos etno

logais, parengė bendrų studijų apie etno
grafinių regionų formavimosi prob lemas. 
iš šio pobūdžio darbų reikėtų paminėti 
kartu su Saulvedžiu cimermaniu parengtą 
didelę studiją istorinės-etnografinės sritys 
Latvijoje ir Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje 
(cimermanis S. J., Morkunas V. i. 1980. 
ob istoriko-etnografičeskich oblastiach v 
Latviji i Litve vo vtoroj polovine XiX v., ci
mermanis s. ir kt. (red.). etnografičeskije 
i lingvističeskije aspekti etničeskoj istoriji 
baltskich narodov: 9–45. Riga: Zinatne (rusų 
kalba)). V. Morkūnas buvo abiejų Pabaltijo 
istorinių etnografinių atlasų redkolegijos 
narys. Ypač daug dėmesio skirta pirma
jam žemdirbystės tomui, leistam Vilniuje 
(rusų kalba, 1985 m.). Kaip šeimininkui 
jam teko daugiau rūpesčių negu kitiems 
leidinio redkolegijos nariams. Reikėjo lan
kytis leidykloje ir kontroliuoti, kad darbas 
būtų atliktas tinkamai. Latviams  antrąjį, 
drabužiams skirtą tomą parengti spaudai 
jau buvo lengviau, jie turėjo pavyzdį.

darbe Vitalis Morkūnas buvo visada 
pasitempęs, korektiškas, greitai ir diploma
tiškai mokėjo spręsti iškylančias mokslines 
problemas. Pasak jubiliato, ateidamas va
dovauti instituto etnologams, jis prisiėmė 
vadybininko pareigas, siekdamas, kad 
sparčiau kiltų mokslo lygis. Savo tikslą 
jis pasiekė. Kita vertus, net ir daugelį 
metų dirbęs daug energijos, jėgų ir laiko 
pareikalavusį skyriaus vadovo darbą  Lie
tuvai paliko daug reikšmingų publikacijų, 
svariai prisidedančių ir prie šių dienų 
etnologijos problemų sprendimo. 

Žilvytis Šaknys


