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Istorikas, literatas
1929-1931 m. per 2 metus baigė Aleksandravėlės pradžios mokyklą. 1932-1933 m. mokėsi
Aleksandravėlės metiniuose žemės ūkio kursuose. 1934 m. eksternu laikė egzminus į Rokiškio J.
Tumo-Vaižganto gimnazijos 2-ąją klasę. Pokario metais Rokiškio suaugusiųjų mokykloje baigė
baigiamąją klasę. 1948 m. 2 mėn. Vilniuje mokėsi kvalifikaciniuose muziejininkystės ir kraštotyros
kursuose. 1954-1960 m. neakivaizdžiai studijavo Leningrado valstybiniame universitete istorijos
fakultete.
1933 m. įstojo į Jaunųjų ūkininkų būrelį ir jam vadovavo iki 1939 m. 1938-1939 m. platino nelegalią
spaudą, nuo 1940 m. birželio mėn. Aleksandravėlės komjaunimo organizacijos sekretorius, nuo 1941
m. Obelių valsčiaus sekretorius. 1941-1943 m. tarnavo sovietų armijos 16-ojoje lietuviškoje divizijoje,
dalyvavo Oriolo-Kursko mūšyje, buvo sunkiai sužeistas. Apdovanotas medaliu „Už pergalę“, „Tėvynės
karas“, II laipsnio garbės raštu.
Nuo 1944 m. dirbo Rokiškio apskrities vykdomojo komiteto pirmininku. 1947-1953 m. buvo Rokiškio
muziejaus direktorius, rūpinosi įrengti ir atidaryti ekspozicijas, atgabeno kolekcininko P. Gasiūno
spaudinių kolekciją. 1948 m. tyrinėjo priešistorinį Norkūnų kapinyną Ragelių vls. Bendradarbiavo su
kraštotyros mylėtojais, skatino nešti radinius į muziejų. 1953-1977 m. dirbo istorijos mokytoju
vidurinėse mokyklose, organizavo kraštotyros būrelius, rengė pažintines ekskursijas.
Poeziją pradėjo rašyti apie 1939 m., o nuo 1950 m. nuosekliai kūrė apysakas, pasakojimus,
beletristinius, poetinius-lyrinius kūrinius, istorinius straipsnius ir juos publikavo spaudoje. Kartais
pasirašinėdamas Tautvilo Degučio slapyvardžiu.
Kūryba ir atsiminimai įtraukta į rinkinius: „Septyni dešimtmečiai, 1933-2003“ ( 2003), „Ant tavo rankų
supasi gerumas : lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną“ (2005), „Vaivorykštė“ (T. 1, 2000; T. 2, 2006),
„Metai su Pauliumi : atsiminimai apie Paulių Širvį“ (2007), „Šešioliktoji lietuviškoji“ ( 2008), „Nupinsiu

Lietuvai vainiką“ (t. 2, 2008) ir kt.

Pirmoji knyga „Kur išaugo lietuviškas beržas“ apie poetą P. Širvį išleista 2004 m., 2005 m. pasirodė 2
knygos - istorinė-memuarinė apysaka “Kelias atgal“ apie savo ir 16-osios lietuviškos divizijos kovų
kelią ir pažintinė nuotykių apysaka jaunimui“Istorija apie Pasiutėlį Tauriuką“. 2007 m. išleistos irgi 2
knygos: istorinės apysakos, apsakymai ir vaizdai „Amžiaus etiudai“ ir poezijos rinktinė „Dainos
sklidini – siaudžia tėviškės kloniai“.
Kūrybą ir straipsnius publikavo spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Prie Nemunėlio“, „Rokiškio
pragiedruliai“, „Spalio vėliava“, „Tarybinis Rokiškis“, Tarybinis mokytojas“, „Tiesa“ ir kt.
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