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Mokslininkas istorikas, akademikas, publicistas, visuomenininkas. 

Gimė 1929 m. spalio 28 dieną Bičionių k. (Anykščių r.), gausioje ūkininkų šeimoje. 

Šeimos nariai dalyvavo antisovietinėje ginkluotoje rezistencijoje. 1951 m. tėvai su 

dalimi šeimos ištremti į Sibirą. 1939–1943 m. mokėsi Burbiškio (Anykščių r.) 

pradžios mokykloje, nuo 1943 m. – Anykščių gimnazijoje. 1951 m. baigė jau Anykščių 

vidurinę mokyklą. 1951–1956 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. 

Nuo 1958 m. A. Tyla tyrinėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI a. pabaigos – 

XVII a. politinę kultūrą, XIX–XX a. pradžios lietuvių tautos kultūrinio ir politinio 

išsivadavimo, nepriklausomos valstybės kūrimo bei lietuviškos inteligentijos 

formavimosi raidą, XIX–XX a. valstiečių istoriją. Darbus skelbė Lietuvoje ir 

užsienyje, yra išleidęs 14 knygų – monografijų ir istorijos šaltinių rinkinių. 

Ilgą laiką, iki 2002 m. gegužės, pagrindinė A. Tylos darbovietė buvo Lietuvos 

istorijos institutas. Buvo šio instituto jaunesnysis ir vyresnysis mokslinis bendradarbis, Archeografijos 

skyriaus vedėjas, 1992–999 m. – instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas. 

1992–2016 m. A. Tyla buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas. Jis buvo pirmasis Anykščių rajono 

Garbės pilietis. 

A. Tyla buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi ir Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Jam suteiktas Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto garbės profesoriaus vardas. 

Mirė 2018 m lapkričio 23 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse. Plačiau 

 

 

Mokytojas Juozas Karosas (1913–1944): jo blyksnis Anykščių gimnazijoje 

 

1943 m. rudenį pradėjau mokytis Anykščių gimnazijos pirmojoje klasėje. Nors vyko karas, bet mūsų, 

miliniais švarkeliais apsirengusių berniukų ir puošnesnių mergaičių, pirmokėlių, susirinko 70. Tokios didelės 

patalpos gimnazija neturėjo, tad susodino mus salėje. Mūsų auklėtoja buvo mokytoja Magdalena Gudaitytė. 

Po įprastos Burbiškio pradžios mokyklos buvo be galo įdomus gimnazijos gyvenimas – nauji draugai, 

vyresniųjų klasių mokiniai, daug mokytojų. 

Praėjus kuriam laikui, mūsų didžiausiam nusivylimui, mus kartu su antrokais iškėlė iš gimnazijos 

centro į taip tuomet vadinamus Avižos namus Jurzdike, prie pieninės. Čia mes, pirmokai, buvom padalinti į 

dvi klases. Aš atsidūriau „B“ klasėje. „A“ klasės auklėtoja pasiliko M. Gudaitytė. Sužinojom, kad mūsų 

auklėtojas bus ir vokiečių kalbą dėstys Lietuvos karo aviacijos leitenantas Juozas Karosas. Mokytojus tada 

skirstėm į dvi stambias kategorijas: pikti ir nepikti. Spėliojom, koks bus mūsų auklėtojas. 

Atėjo į klasę aukštas, išvaizdus, malonaus veido ir, pagal mūsų skirstymą, nepiktas naujasis mūsų 

Auklėtojas. Mokė mus vokiečių kalbos, per auklėjimo valandėles rengdavo didaktinius pokalbius. Visi jį 

gerbėm, žinojom, kad nuomojasi butą Janydžiuose. Apie save daug nepasakojo. Tik vieną kartą kažkokia 

proga prasitarė, kaip prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui jis kartu su kitais lietuviais lakūnais buvo 

išsiųstas į belaisvių stovyklą, kaip sovietiniai belaisviai jiems grasino, todėl jie, lietuviai, miegodavo kampe 

susispietę, vienam nuolat budint. Be to, per auklėjimo valandėles paskaitydavo mums iš skautiškų knygelių. 

Buvau klasės seniūnas, tad kartais tekdavo kreiptis į Auklėtoją patarimų, kaip, tarkim, išpuošti klasę 

Vasario 16-osios šventei, kur galima įsigyti Lietuvos herbą, dėl leidimo eiti į miesto kino teatrą ir pan. Per 

mano sesers Julijos vestuves jis, Tėtės pakviestas, lankėsi mano tėviškėje Bičionyse, susipažino su mano 

broliu, Vilniaus suaugusiųjų gimnazijos abiturientu Kaziu, bendravo su kitais svečiais... 

Greitai bėgo mokslo dienos ir nepajutom, kaip prisiartino mokslo metų pabaiga. Auklėtojui pritarus, 

pasikvietėm fotografą ir ant Šventosios kranto visa klasė, išskyrus tuos, kurie tą dieną nebuvo pamokose, kartu 

su Auklėtoju nusifotografavome. Vieną šeštadienį vietoj pamokų mokytojai Anykščių šilelyje prie upės 

surengė pirmokų ir antrokų vienadienę stovyklą. Auklėtojas kartu su kitais mokytojais organizavo įvairias 

sportines varžybas. Mokslo metai buvo užbaigti iškilmingu visos gimnazijos susirinkimu A. Baranausko 

salėje. Kaip ir kitų klasių auklėtojai, taip ir mūsų Auklėtojas paminėjo ir knygomis apdovanojo geriausiai 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=383


besimokiusius moksleivius, atsisveikino su klase. Tada niekas ir nepagalvojome, kad girdime jį ir matome 

paskutinį kartą. 

1944 m. birželio 23 d. aš jau buvau namuose su pirmos klasės baigimo pažymėjimu rankose. O liepos 

13 d. vėlyvą vakarą į mūsų pilną nerimo Bičionių kaimą įslinko rusų dalinys. Fronto artėjimas ir jo 

nugriaudėjimas pakeitė visą iki tol nusistovėjusį gyvenimą. Dingo ar bent viešai nesirodė daugelis garbių 

žmonių. Atsirado nematyti, įtartinai šmirinėjantys sovietiniai funkcionieriai. Žybtelėjo pirmieji antisovietinės 

rezistencijos protrūkiai. Kai spalio pradžioje susirinkome pradėti naujų mokslo metų, mūsų Auklėtojo 

nebebuvo pasikeitusiame pedagogų kolektyve. Iš kažkur švystelėjo piktas gandas, o paskui – ir jį pažinojusiųjų 

patvirtinta žinia, kad mūsų Auklėtojas žuvo Šiauliuose per karo veiksmus. Daugiau tuomet nieko mes ir 

nesužinojom, daug klausinėti tuo metu buvo nepriimtina. 

Tik praėjusio dešimtmečio pabaigoje Vilniuje lituanistė Agota Sriubienė papasakojo daugiau detalių 

apie tą tragediją. Jai padedant, susipažinau su Auklėtojo giminaičiu, nepaprastai organizuotu inžinieriumi, 

aviatoriumi Vytautu Sriubu. Auklėtojas buvo jo dėdė, mamos brolis. Sužinojęs, kad aš domiuosi Juozo Karoso 

biografija ir jo tragedija, jis susitiko su Laima Bulotiene, kuri, būdama šiaulietė, pažinojo Auklėtoją iki 

okupacijos ir buvo jo tragedijos liudininkė, apklausė jį pažinojusius senuosius Lietuvos karo lakūnus, artimiau 

bendravusius asmenis. Tai padėjo atkurti Auklėtojo biografiją. 

 

 

 

Juozas Karosas gimė 1913 m. Sterkonių vienkiemyje prie Debeikių. Baigusį Debeikių pradžios 

mokyklą, mokytojai Julijai Smetonaitei patariant, tėvai išleido Juozą į Marijampolės Marijonų gimnaziją, 

kurią baigęs jis turėjo stoti į kunigų seminariją. Jis nuo vaikystės buvo labai pamaldus ir pats norėjo tapti 

kunigu. Tačiau kai jis 1933 m. baigė gimnaziją, Karo mokykloje besimokęs dviem metais vyresnis brolis 

Klemensas (šeimoje buvo 6 broliai ir 4 seserys) patarė stoti į Vytauto Didžiojo universitetą. Juozas sutiko. 

Netrukus Juozui suėjo 21 metai ir jis buvo pašauktas į kariuomenę. Po priesaikos priėmimo jis 1935 

m. įstojo į Karo aviacijos mokyklą, kurią 1938 m. baigė ir gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį bei įgijo karo 

lakūno-žvalgo kvalifikaciją. Juozas buvo paskirtas tarnauti į Šiauliuose, Zoknių aerodrome, dislokuotą 



Lietuvos karo aviacijos 4-ąją eskadrilę, kuri buvo laikoma prestižine dėl savo tradicijų ir ginkluotės. Joje buvo 

tarnavę kpt. S. Darius, plk. ltn. L. Peseckas, mjr. J. Namikas, eskadrilėje buvo moderniausi tų laikų lietuviški 

A. Gustaičio konstrukcijos lėktuvai ANBO-41. 1940 m. gegužės mėn. Juozui buvo suteiktas leitenanto 

laipsnis. 

Kai tų metų birželio 16-osios popietę Zoknių aerodromą užplūdo sovietinių okupantų lėktuvai, Juozas 

buvo Palangos bandomajame aerodrome. Kai okupantai likvidavo Lietuvos karo aviaciją, Juozas buvo 

perkeltas į „Tautinę eskadrilę“, dislokuotą Ukmergėje. Prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, Juozas 

su kitais lietuviais lakūnais nevyko pagal nurodymą į Sovietų Sąjungą. Kartu su draugais jis buvo paimtas 

kaip karo belaisvis ne iki galo išaiškintomis aplinkybėmis. 

Vienas iš jo likimo draugų Aleksas Guja rašo, kad jie kaip belaisviai buvo laikomi Kėdainiuose, paskui 

buvo išvežti į Bavariją ir pervežti į „Štalagą“ Rytprūsiuose. Juozo sesuo Anelė pasakojusi, kad jo išvaduoti iš 

belaisvių lagerio buvo nuvažiavęs brolis Klemensas, irgi karininkas. Iš Rytprūsių juos 1941 m. spalio mėn. 

pradžioje atvežė į Kauną ir paleido. Iš lagerio Juozas grįžo labai išvargęs ir sublogęs, apie lagerio  gyvenimą 

atsiliepė labai blogai. 

1942 m. rudenį Juozas vėl įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, 

pasirinkdamas lietuvių filologiją. Kai vokiečiai 1943 m. kovo 19 d. universitetą uždarė, Juozas grįžo į 

Sterkonis, o po to pradėjo mokytojauti Anykščių gimnazijoje. Apie tai jau minėjau. 

Atėjo gražus, bet pilnas nerimo ir nežinios 1944 m. pavasaris. Susikaupę, su širdgėla laidojome iš 

Ašmenos parvežtus lenkų šovinistų nužudytus anykštėnus, Vietinės rinktinės savanorius. Paskui paslapčiom 

sugrįžo nacių arešto išvengę kiti savanoriai. Telkėsi rezistencinės jėgos. Iš rytų griaudėdamas artėjo frontas, 

nešdamas kruvinos sovietinės okupacijos atnaujinimą. Dar 1944 m. pradžioje Anykščių valsčiuje, kaip ir 

gretimuose valsčiuose, slaptai nuo vokiečių pradėjo organizuotis Lietuvos Fronto karinė Kęstučio 

organizacija. Ginkluoto būrio organizavimas buvo pavestas mokytojui Juozui Karosui. Juozo veikla vykdant 

šią užduotį tebėra neaiški. 

 

 

 

 



 

Frontui artėjant, Juozas, kaip ir daugelis aktyvių lietuvių, traukėsi į Vakarus. Jis išvyko į Šiaulius pas 

savo draugą lakūną Stasį Bulotą, su kuriuo ketino kartu trauktis toliau. Tuo metu naktimis sovietinė aviacija 

jau bombarduodavo Šiaulius. Trečiąją bombardavimo naktį (apie liepos 23 d.?), kaip pasakoja dabar Vilniuje 

gyvenanti S. Buloto žmona Laima Bulotienė, jie su vyru davė J. Karosui ir Stasio broliui Juozui Bulotui raktus 

nuo savo buto Sodų gatvėje. To namo rūsyje vokiečiai laikė statines benzino. Netrukus, apie pirmą valandą 

nakties, atsirado dar viena grupė lėktuvų ir antrą kartą tą naktį ėmė bombarduoti miestą. Dvi bombos pataikė 

į tą namą. J. Karosas buvo giliau kambary ir staiga atsidūrė rūsy po griuvėsiais, prispaustas sijos, iš po kurios 

niekaip pats negalėjo išsilaisvinti. Sėkmingiau viskas baigėsi J. Bulotui. Jis išsilaisvino iš griuvėsių, pasišaukė 

artimuosius ir ėmėsi gelbėti draugą. Viską sunkino prasidėjęs gaisras. 

Į pagalbą gelbėti lakūno karininko buvo pakviesti vokiečiai. Juozą iš griuvėsių ištraukė 6 val. ryto, t. 

y. po 5 valandų nuo užgriuvimo. Jis buvo be sąmonės. Nuo kaitros sudegė plaučiai. Nuvežtas į karo ligoninę, 

apie 13 val. nelaimingasis mūsų mokytojas mirė ir buvo draugų palaidotas Sukilėlių kalnelyje. Po Juozo 

laidotuvių, L. Bulotienės pasakojimu, tris dienas prie Šiaulių vyko įnirtingi mūšiai, po kurių miestą užėmė 

sovietinė kariuomenė. Šiaulius ji užėmė liepos 27 d. Remiantis tuo, galima spėti mokytojo mirties datą. 

Prislėgtas griuvėsių Juozas Karosas savo gelbėtojams sakęs: „Vis tiek manęs gyvo neišgelbėsi...“ ir 

prašęs palaidoti Anykščiuose... 

Daug mokytojų mokytojavo Anykščių gimnazijoje. Vieni ilgiau, kiti trumpiau. Tačiau kiekvienas 

atsinešė su savimi žinias, kurias dalino savo auklėtiniams, ir taip paliko atminimo ugnelę savo mokiniams. 

Mokytojas Juozas Karosas gimnazijoje buvo lyg blyksnis, kuris visam laikui įsirėžė į jo auklėtinių atmintį ir 

mokyklos bei miesto istoriją. 

 

 

Antanas Tyla, Apie Anykščius ir anykštėnus, 2016, p. 256–259. 

 

 


