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Poetas, istorikas, muziejininkas 

 

Baigęs pradinę keturių skyrių mokyklą, privačiai pasiruošęs 1946 m. įstojo į Šiaulių mokytojų 

seminariją, ją uždarius, mokėsi Šiaulių Suaugusiųjų gimnazijoje, kartu dirbdamas Šiaulių apygardos 

Meno ir mokslo centre reikalų vedėju. 1973 m. neakivaizdiniu būdu įgijo istoriko, istorijos ir 

visuomeninių mokslų dėstytojo specialybę Vilniaus universitete.  

Nuo 1940 m. bendradarbiavo, o 1944–1945 m. ir 1947–1949 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje. 1945 m. pakviestas dirbti į Liaudies švietimo komisariatą muziejų skyriaus inspektoriumi 

muziejų reikalams. Trūkstant darbuotojų, antraeilėse pareigose dirbo Vilniaus A. Puškino muziejaus 

direktoriumi. Dalyvavo Mokslų akademijos Istorijos instituto archeologinėse ekspedicijose. 1949 m. 

buvo suimtas ir iki 1956 m. kalintas Sverdlovsko lageriuose. 1956 m. reabilituotas. Nuo 1956 m. dirbo 

Panevėžio kraštotyros muziejuje, o 1957–1966 m. Rokiškio kraštotyros muziejaus direktoriumi. 

1966–1977 m. dirbo Lietuvos liaudies buities muziejaus Buities skyriaus vedėju. 1977–1982 m. dirbo 

Paminklų konservavimo ir restauravimo instituto etnografu – vyr. architektu. 1982 m. visuomeniniais 

pagrindais toliau tęsė pirčių tyrinėjimo programą. Paskelbė straipsnių lietuvių liaudies kultūros, 

daugiausia pirčių istorijos, muziejininkystės klausimais, rinko kraštotyrinę medžiagą, dalyvavo 

mokslinėse konferencijose. Buvo nevyriausybinės organizacijos „Nedėja“ leidžiamo literatūros ir 

kultūros almanacho “Nedėja” vyr. redaktorius. 

Kūryba ir straipsniai publikuoti leidiniuose: „Angelo plunksna“ (1998), „Audėjai Juozas ir 

Elena Pipiniai“ (2009), „Aukštadvaris“ (2002), „Dangaus ir žemės simboliai“ (1995), „Etnografiniai 

tyrinėjimai Lietuvoje“ (1974, 1975, 1981, 1985), „Gervėčiai“ (1989), „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių 

praeitis“ (1999), „Kraštotyra“ (1980), „Lietuvių liaudies papročiai“ (1991), „Lyčių samprata 

tradicinėje kultūroje“ (2005), „Literatūra ir kalba“ (T. 19; 1986), „Mokslinės konferencijos, skirtos 

Liongino Šepkos 90-osioms gimimo metinėms, medžiaga“ (1999), „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ 

(2004), „Paparčių ir Žaslių apylinkės“ (1997), „Raudondvaris“ (1969), „Septyni dešimtmečiai, 

1933-2003“ (2003), „Spalva lietuvių liaudies mene“ (1988), „Tremtinio Lietuva“ (1990), „Žemaičių 

praeitis“ (1993), „Žurnalui "Gimtasai kraštas" – 65“ (1999) ir kt. 

1986 m. išleido pirmąją eilėraščių knygą „Šiaurės lyguma“, vėliau dar aštuonis savo poezijos 

rinkinius. 2003 m. Liaudies buities muziejaus iniciatyva buvo išleista jo pirmoji knyga, skirta pirties 

papročiams „Pirtis kaimo kultūroje“.  

Bendradarbiavo spaudoje: „Atspindžiai“, „Krantai“, „Liaudies kultūra“, „Literatūra ir menas“, 

„Mokslas ir gyvenimas“, „Mūsų kraštas“, „Naujoji Romuva“, „Prie Nemunėlio“,“Spalio vėliava“,  

„Šiaurės Atėnai“ 
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