
KUN. DOC. MORKUS MORKELIS
(1893-1957)

Biografinės žinios labai šykščios, nes neprieinami šaltiniai. Gimė 
1893 vasario 13 d. Dusetų parapijoj, Zarasų apskrity, turtingesnių 
ūkininkų šeimoj. Į Žemaičių kunigų seminariją Kaune įstojo berods 
1911 m. Petrapilio dvasinę akademiją baigė 1918 m. teologijos 
magistro laipsniu : kunigu įšventintas 1916 m. Nuo 1918 m. paskir
tas profesorium į Žemaičių kunigų seminariją Kaune ; 1922 m. semi
narijos prefektas, ligi 1939 m. bibliotekos vedėjas.

Kaip dėstytojas buvo bene labiausiai apkrautas. Filosofiniuose 
kursuose dėstė : lietuvių kalbą ir literatūrą, literatūros teoriją ir 
visuotinę literatūrą (po Maironio mirties), pedagogiką ir graikų  
kalbą. Teologiniuose kursuose dėstė : patristiką, homiletiką ir 
katechetiką bei religijos dėstymo metodiką, vėliau ir krikščioniškąją 
archeologiją. Nuo 1922 m. teologijos fakultete patristikos katedros 
vedėjas lektoriaus titulu, nuo 1923.II.1 d. — docento p. e. titulu,
o nuo 1924.VI. 14 d. — pilnateisio docento.

Iš kūrijinių pareigų : nuo 1922 m. censor librorum, nuo 1928 m. 
— kiek galima patikrinti, bet gal ir anksčiau — dekaninių konfe
rencijų komisijos narys, nuo 1931 m. — sinodalinis teisėjas.

Iš visuomeninės jo veiklos žinios taip pat negausios. Daugiau 
buvo įsitraukęs į ateitininkų darbus. 1919-1920 m. buvo Ateities 
žurnalo redakcijos narys, Šalpos Fondo Kauno skyriaus, vėliau 
centrinio komiteto pirmininkas ; nuo 1919 m. ateitininkams sen
draugiams organizuoti komisijos narys, o nuo 1920.VIII.5 d. pirmo
sios sendraugių valdybos narys. Moksleivių sąjungos konferencijoj 
1924.VIII. 2 d. skaito paskaitą apie gražaus elgesio meną.

Berods trumpą laiką dalyvavo Lietuvių Skautų Sąjungos cen
triniuose organuose.

Nuo 1925-1926 m. jokioj platesnėj veikloj nebepastebimas. 
Apkrautas dėstomais dalykais, darėsi uždaras. Šiaip savo charak
teriu — socialus, labai korektiškas ir džentelmeniškas.

Patristikos ir katechetikos klausimais rašė Draugijoje, Tiesos 
Kelyje, Židinyje, Sotere ir Lietuvos Mokykloje. Iš nepilnos jo strai
psnių bibliografijos pažymėtina :

Bažnyčios Tėvai ir klasiškoji dvasios kultūra, Draugija, 1923,
1 t., 20-32 psl.
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Analytinis ir sintetinis katekizmo mokymas, Soter, 1931, 1 nr., 
6-11 psl.

Patrologijos mokslo uždaviniai ir ribos, Soter, 1937, 2 nr., 39- 
48 psl.

Rytų Afrikos bažnytinės literatūros kūrimosi aplinkybės, Soter, 
1937, 1 nr., 32-61 psl.

Drausmingasis auklėjimas, Lietuvos Mokykla, 1923, 5 nr., 193- 
196 psl. ; 6 nr., 226-234 psl.

Aleksandrijos katechetų mokykla, Lietuvos Mokykla, 1926, 5 nr., 
187-194 psl.

Didžioji Klemenso Aleksandriečio trilogija, Lietuvos Mokykla 
1937, 12 nr. ir 1938, 8-9 nr., 487-505 psl.

Užėjus bolševikams 1940 buvo iš Vytauto Didžiojo universiteto 
ir seminarijos dėstytojų atleistas. Keletą metų vikaravo Kaune — 
Šančių parapijoj. Mirė 1957.IX.5 d. Kelmėje. Nuo pradžios buvo 
L.K.M. Akademijos nariu.
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