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EMILIJA KAROSIENĖ 

g. 1923 

 

Švietėja, visuomenininkė, publicistė. Gimė Anykščiuose. Tėvai: Juozapas 

Vasiljevas ir Apolonija Riaubaitė-Vasiljevienė. 

E. Vasiljevaitė 1930−1934 m. mokėsi Anykščių Šv. Kryžiaus kongregacijos seserų 

vienuolyno pradžios mokykloje. Vėliau tęsė mokslus Anykščių pradžios mokykloje, 

Anykščių progimnazijoje. 1944 m. baigė Anykščių gimnaziją I jos laidoje. 

 1944 m. vasarą ji pasitraukė į Vakarus, pakeliui susituokdama su buvusiu savo 

mokytoju Jurgiu Karosu. 

1944−1948 m. gyveno Vokietijoje. 1948 m. birželį E. Karosienė su šeima išvyko į 

Kanadą, kur pasiliko visam gyvenimui. Įsikūrusi Edmontone, būrė šio miesto 

lietuvių bendruomenę, skatindama emigrantų tautinę veiklą ir tradicijas, dirbo 

šeštadieninėje lietuvių mokykloje, mokydama lietuvių vaikus, vadovavo lietuvių 

bendruomenės komitetams, į šią veiklą įtraukė ir savo vaikus, kurie užaugę tapo 

lietuvių bendruomenės aktyvistais. 

1976 m. E Karosienė pirmą kartą lankėsi gimtinėje, vėliau čia atvykdavo nuolat. Ji dalyvavo Anykščių 

gimnazijos I laidos gimnazistų 50-mečio susitikime (1994 m.), Pasaulio anykštėnų III suvažiavime (2000 m.) 

ir kituose renginiuose. 

E. Karosienė parašė ir Lietuvoje išleido atsiminimų knygas „Gyvenimas keliose šalyse ir žemynuose: 

memuarai“ (2000 m.), „Karo audrų sūkuryje“ (2002 m.). Plačiau  

 

 

 

Paliko gražių ir labai prasmingų prisiminimų 

 

Mokytojai 

 

Ilgus metus besimokant gimnazijoje, buvo daug mokytojų, kurie paliko gražių ir labai prasmingų 

prisiminimų. Kai baigiau gimnaziją, Anykščiuose jų jau nebebuvo, tačiau nors trumpai apie kai kuriuos iš jų 

parašysiu. 

Viena iš jų – Alisa Liudvigienė, vokiečių, prancūzų kalbų mokytoja. Visa klasė ją labai mėgome. 

Ateidavo į klasę visuomet linksma, nuotaikinga. Jos pamokose jausdavomės labai gerai, lyg būtumėme 

namuose. Labai įdomiai mokė kalbų, daug dainuodavom, daug patardavo. Visuomet iš jos spinduliuodavo 

motiniškas gerumas. Su manimi pirmoje klasėje mokėsi jos dukra Renata, iš motinos paveldėjusi linksmumą 

ir draugiškumą. 

Mokytojas Silvestras Bortkevičius dėstė matematiką. Daug bendravo su mokiniais, buvo labai geras 

ir draugiškas, visuomet stengėsi, kad kiekvienas suprastų uždavinius. Puikiai išaiškindavo nesuprantamą 

medžiagą. Pasitaikius nereikšmingai klaidai, darbą įvertindavo labai gerai. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, S. Bortkevičius buvo paskirtas Anykščių progimnazijos 

direktoriumi. Visi jį gerbė ir mylėjo. 

Istorikas Bronius Juška atvyko į Anykščius sovietams okupavus Lietuvą ir uždarius Jėzuitų gimnaziją 

Kaune, kur jis tuo metu mokytojavo. Jėzuitų gimnazijoje dirbo tik labai geri pedagogai. Toks buvo ir šis 

istorijos mokytojas. Išvažiavus direktoriui Tomui Glodui į Švenčionėlius, Bronius Juška buvo paskirtas 

direktoriumi. Jis buvo griežtas, mėgo tvarką, to paties reikalavo ir iš mokinių. Jėzuitų gimnazijoje įpratęs 

tvarkingai ir gražiai rengtis, kas labai pabrėždavo mokytojo autoritetą, tą patį darydavo ir Anykščiuose. 

 Istoriją dėstė labai įdomiai, o mes stengėmės atidžiai klausytis ir užsirašyti į savo užrašų sąsiuvinius 

įdomesnes bei reikšmingesnes mintis. (...)  

Dėl mažo nesusipratimo B. Juška turėjo atsisakyti direktoriaus pareigų ir po kiek laiko savo valia 

paliko Anykščių gimnaziją. Mokytojavo Panevėžyje ir kitų miestų gimnazijose, bet istorijos nebedėstė. Dėstė 

matematiką, nes nenorėjo iškraipyti istorijos pagal komunistinės valdžios reikalavimus. Vėliau apsigyveno 

Kaune, kur jį aplankydavo buvę mokiniai, ir jis tuo labai džiaugdavosi. Gaila ir skaudu, kad Anykščių 

progimnazijos mokiniai nesuprato jo asmenybės ir nemokėjo tinkamai įvertinti. (...) 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=653
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Paskutiniaisiais mokytojo gyvenimo metais, man gyvenant Kanadoje, palaikėme su juo ryšį laiškais ir 

labai maloniai bendravome. Paskutinio laiško jis pats nebeįstengė man parašyti, rašė Valerija Indrelytė, jo 

globėja. 

Valerija, buvusi jo mokinė Anykščių progimnazijoje, sunkiai sergantį savo mokytoją globojo, kol jis 

užgeso. O palaidojo taip pat buvęs jo mokinys − Debeikių klebonas Alfonsas Gražys. (...) 

Bronė Kazokaitienė – darbų mokytoja. Maloni ir draugiška, įdomiai perduodavo mergaitėms rankų 

darbelių meną, mokė mus megzti ir nerti, siuvinėti ir siūti. Mokytojai išvykus iš Anykščių, jos vietą užėmė 

Stefanija Čegienė. Maloni, visuomet besišypsanti, linksma mokytoja buvo mokinių draugė. Ji tęsė mokytojos 

B. Kazokaitienės pradėtą darbą. Išmokom austi juostas ir kitokių naujų darbelių. 

Gyvendama Kanadoje, su mokytoja palaikiau ryšius laiškais. Pirmą kartą ją aplankiau atvykusi į 

Lietuvą 1976 m. Kokie brangūs buvo susitikimai, nemoku žodžiais išreikšti: kalbėjom, verkėme ir juokėmės 

iš džiaugsmo ir iš skausmo. Kas galėtų apsakyti, ką jauti, kai po 33 metų sugrįžti į Lietuvą, į savo namus, 

pamatai artimuosius, aplankai pažįstamus. Čia pajunti tėviškės alsavimą, rodos, tu čia gyveni, o jau vėl turi 

išvykti, palikti viską, juk čia nebe tavo, kas buvo puoselėta per tuos ilgus metus, pilnus Tėvynės  ilgesio... (...) 

Gimnazijos kapelionas buvo Juozas Apanavičius, labai reikšminga asmenybė. Dėstė mums bažnyčios 

istoriją ir lotynų kalbą. Buvo geras mokytojas, labai reiklus. Tikras psichologas. Tik ateik į klasę nepasiruošęs! 

Peržvelgs visus ir būtinai pašauks atsakinėti prie lentos. Nors buvo labai griežtas, vis tiek jam jautėme pagarbą. 

Antanas Lazdauskas buvo labai įdomus mokytojas. Aukšto ūgio, visuomet vaikščiodavo su lazda. Tai 

buvo tik dėl mados, kuri galbūt pabrėždavo jo pavardę. Vokiečių okupacijos metais dėstė lotynų kalbą, buvo 

labai geros širdies, dažnai mėgdavo ką nors papasakoti iš savo gyvenimo. Tuo jo gerumu mes ne kartą esame 

pasinaudoję. Kada mums būdavo nelabai suprantama pamoka, visi susitarę prašydavome mokytojo ką nors 

papasakoti iš gyvenimo. Su mūsų prašymu jis mielai sutikdavo, tik mes turėdavome labai atidžiai klausytis. 

Tik truputį nusigręžk ar draugei ką nors pasakyk, iškart pastebės. Tuojau klausia: „Vasiljevaite, apie ką aš 

dabar kalbėjau?“ „Atsiprašau, pone mokytojau, neišgirdau,“ – atsakau. O jis greitai žurnale parašydavo 

vienetą. Direktorius Bronius Juška, atėjęs į mūsų klasę, sklaido žurnalą ir, atvertęs lotynų kalbos puslapį, 

nustemba, pamatęs tiek daug vienetų. Juk tai neįprasta, vienetai – retenybė, o čia jų visas pulkas. (...) Kitą 

dieną mokytojas, pasikvietęs prie lentos, paklausinėdavo ir, jei pavykdavo atsakyti, vienetą ištaisydavo į 

ketvertuką. Taip vienas po kito vienetai dingdavo. 

Leonas Jovaiša dėstė vokiečių kalbą. Anykščiai jam buvo pirmoji mokytojavimo vieta. Tačiau labai 

trumpai mūsų mokykloje pabuvo, dėl incidento su direktoriumi Broniumi Juška buvo iškeltas į Trakus. Nors 

dirbo neilgai, bet spėjo įsijungti į aktyvų progimnazijos gyvenimą, subūrė literatų būrelį ir jam vadovavo. 

Būdamas nedaug vyresnis už savo mokinius, L. Jovaiša greitai prie jų pritapo ir susidraugavo. Mokiniai, 

turėdami mokytoją draugą, mielai bendravo. 

Į L. Jovaišos vietą iš Tauragės atvyko irgi jaunas, energingas mokytojas Juozas Ciparis, kuris dėstė 

vokiečių kalbą ir su mumis dirbo iki gimnazijos užbaigimo. 

Kai 1934 m. įstojau į progimnaziją, mokyklos direktorius buvo Tomas Glodas. (...) Šis žmogus 

moksleiviams buvo tikras autoritetas. Jis griežtai laikėsi Švietimo ministerijos nustatytų reikalavimų: kad 

moksleiviai visuomet būtų tvarkingi, kad mergaičių uniformos būtų su baltomis apykaklėmis. Tuo rūpinosi 

klasės auklėtojai. (...) 

Tomas Glodas turėjo didelį potraukį teatrui, kasmet būdavo statomi dramos veikalai, operetės. 

Mokytojas artimai bendravo su Anykščių visuomenininkais, priklausė Šaulių kuopai, vadovavo Skautų 

organizacijai. Buvo reiklus, bet kartu ir geros širdies, mokėjo suprasti mokinius. Už tai buvo mylimas ir 

gerbiamas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo iškeltas į Švenčionėlius. (...) 

Mokytojas Juozas Karosas Anykščių gimnazijoje dėstė vokiečių kalbą. Jis buvo Jurgio, mano vyro, 

giminaitis. Artėjant frontui traukėsi į Vakarus. Iš pradžių apsistojo Šiauliuose. Mes tuo laiku buvome 

Margavonių dvare, netoli Šeduvos. 1944 m. liepos 21 d. naktį Sovietų Sąjungos bombonešiai subombardavo 

Šiaulių miestą. Matėme, kaip miestas paskendo ugnies liežuviuose. Krintanti bomba pataikė į namą, kur buvo 

apsistojęs mokytojas Juozas Karosas. Jis buvo sunkiai sužeistas, ištrauktas iš po griuvėsių ir nuvežtas į 

ligoninę, bet išgelbėti jo jau nepavyko. (...) 

Tą naktį Jurgis man pasakė: „Jau tikrai mes nebegrįšime į namus“. Kitą rytą nuvykome į Šeduvą 

susituokti, o sutuokė mus taip pat Jurgio giminaitis – monsinjoras M. Karosas. (...) Skaudu prisiminti, kad 

mūsų santuoka įvyko tokiomis aplinkybėmis. Kitą dieną po vedybų, jau besitraukiant iš Margavonių dvaro, 

susitikom pažįstamų žmonių, kurie mums ir pranešė apie Juozo Karoso mirtį. Tačiau kelio atgal jau nebebuvo. 
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Skaudančia širdimi traukėme vis tolyn nuo savo tėviškės, gimtųjų namų, o krintančios bombos vis skubino 

mus. 

 

Emilija Karosienė, Karo audrų sūkuryje, 2002, p. 41-47 

 

 

 

Mokytojai ir mokiniai 1942 m. Antroje eilėje iš kairės sėdi mokytojai: Juozas Uogintas, Bronius Juška, Stefanija 

Čegienė, Leonas Jovaiša 

Mokytojas Jurgis Karosas su savo auklėtiniais – II klasės gimnazistais 1944 m. 


