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prelato aureolė

Kai 1938 metų rugsėjį pradėjau mokytis Šeduvos 
„Saulės“ progimnazijos pirmojoje klasėje, prieš mano 
akis atsivėrė daug platesnis ir gilesnis pasaulis negu 
anksčiau. Mokykla ir Šv. Kryžiaus atradimo Šeduvos 
bažnyčia švytėjo išskirtiniu vaizdumu. Tarp kitų moky-
tojų labiausiai pastebimas buvo kapelionas kanauninkas 
Mykolas Karosas. Jo pamokos, aukojamos šv. Mišios, 
pamokslai, kaip ir jis pats, buvo apgaubti nekasdienišku 
spindėjimu, tarsi šviesia aureole. Kai 1974 metais, jau 
pasiekęs tos pačios aukštumos tarnystėje kaip ir pirma-
sis kapelionas, stojau prie to paties altoriaus, pamoksla-
vau iš tos pačios sakyklos, vaikščiojau tais pačiais takais, 
rūpinausi tos pačios bažnyčios – architektūros pamin-
klo, kurio atstatymas buvo jo rūpestis, atnaujinimu, 
dvidešimt su kaupu metų gyvenau tos pačios parapijos 
teisingumo, doros, religingumo šiokiadieniais ir šven-
tėmis. Ir visus tuos dešimtmečius lydėjo jo asmenybė, 
jo autoritetas, tarnavimo Dievui ir Tėvynei auka.

Prelatas M. Karosas plačioje Šeduvos krašto padan-

prelato aureolė

didŽiadvasiŠkuMas, tikrasis 
HuMaNizMas, PasiaukojaNti 
tarNystė, aktyvi, Pavojų, 
rizikos NePaisaNti veikla 
vardaN kitų, visokerioPa 
Pagalba ParaPijiečiaMs, kurieMs 
jos taiP reikėjo suNkiaisiais 
tėvyNei Metais, toleraNcija – 
visu tuo iki Šiol sPiNdi Prelato 
Mykolo karoso gyveNiMas 
ir darbai. straiPsNį aPie Šį 
Šviesuolį sPaudai PareNgti 
Padėjo joNas liNkevičius.

gėje visą ketvirtį amžiaus – garbingiausias, svarbiausias 
žmogus, didžiausias autoritetas, sugebėjęs kiekvieną 
suprasti, toleruoti, tikro katalikiško aukojimosi, krikš-
čioniškos moralės skiepijimo ir pavyzdingo jos laiky-
mosi pavyzdys. Žemaičių Kunigų seminarijos auklė-
tinis, 1901 metais įšventintas kunigu, jis, iš pradžių 
apaštalavęs kaip vikaras keliose parapijose Lietuvoje ir 
Latvijoje, 1910 metais ilgai, šešiolika metų, kunigavo 
Raseiniuose, po to, nuo 1926-ųjų – Šeduvoje. 

Apie M. Karoso gyvenimą, jo veiklą žinome iš pa-
ties prelato, iš archyvo (F 391, ap. 7, b. 2450), iš spau-
dos, iš kunigo Alfonso Sušinsko išsamaus ir dalykiško 
straipsnio „Šviesaus gyvenimo kūrėjas“, paskelbto ka-
nauninko skyrimo prelatu proga („Panevėžio garsas“, 
1940 03 30, nr. 15). Iš tų pačių šaltinių žinome, kad 
M. Karosas gimė 1878 08 23 Apse, Zarasų apskrity-
je, kad tėvai netrukus, dar sūnui nesulaukus viene-
rių metų, persikėlė į Apeikiovietę, Anykščių valsčių. 
Kaip teigia A. Sušinskas, gimė jis turtingų inteli-

bronius Antanaitis, prelatas
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Prelatas Mykolas Karosas, Šeduvos dekanas. Iš spaudos
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gentų šeimoje, tėvas buvo gydytojas. Pradžios mokslą 
rusiškai ėjo Debeikiuose privačiai, o egzaminus iš jo 
laikė Anykščiuose. Šiaulių gimnazijon pasiruošė taip 
pat privačiai. Stodamas į Kauno kunigų seminariją, 
jaunuolis pademonstravo labai geras rusų kalbos ži-
nias. A. Sušinsko žodžiais, „iš gražaus būrelio laikiu-
sių kunigų seminarijon egzaminatoriai rusai ta proga 
negalėjo „suvalgyti“ tik dviejų, nes jų gabumai ir mo-
kėjimas buvo per daug aiškus. Vienas iš šių dviejų sti-
priųjų buvo Mykolas Karosas“. Seminaristas kaipmat 
įsijungė į slaptą lietuvių klierikų būrelį, buvo aktyvus 
jo narys, ir lenkiškoji seminarijos vadovybė už patrio-
tišką uolumą „vos neiškrapštė iš ketvirto kurso“.

Kaip dvasininkas apaštalavimo misiją M. Karosas 
pradėjo vikaru Šėtos (tuometinėje Ukmergės apskritis) 
katalikų bažnyčioje. Kunigaudamas Šėtoje, idealistas 
vikaras neįtiko klebonui lenkui, kuriam kliuvo jo jau-
nojo pagalbininko patriotiškumas – už lietuviškų knygų 
platinimą žadėjo skųsti žandarams. Dėl to 1901 metų 
pabaigoje buvo nukeltas į Darbėnus, o kitais metais – 
į Ilukštą (Latvija). Čia šalia lenkiškų pamaldų įvedė ir 
lietuviškas, organizavo lietuvių chorą, rengė lietuviškus 
vakarus, klebonija jo dėka tapo lietuvybės židiniu.

1905–1910 metais, būdamas Salako ir Vabalninko 
bažnyčių vikaras, pasireiškė kaip taurus dvasininkas ir 
aktyvus lietuvis kultūrintojas.

Visu ūgiu M. Karosas iškilo per penkiolika kuni-
gavimo Raseiniuose metų. Čia, kaip rašė A. Sušins-
kas, „buvo mylimas visų be skirtumo: ir tų, kur tikė-
jo, ir tų, kur netikėjo, o tesižavėjo šviesia, patrauklia 
jo asmenybe“. Tie metai buvo nelengvi, permainingi 
ir labai reikšmingi bundančiai iš svetimųjų pries-
paudos Lietuvai. Kunigas M. Karosas nevengė aštrių 

susidūrimų su okupacine kaizerine valdžia, rūpinosi 
nuo jos nukentėjusiais. Jis – aktyvus kovotojas dėl 
tautiečių teisių ir tautinės kultūros puoselėjimo. Su 
kitais M. Karosas įkūrė žemaičių laikraštį „Žemai-
tija“ ir uoliai dirbo, jį leidžiant. Kunigas 1918 me-
tais vadovavo raseiniškių susirinkimui, kuriame buvo 
nutarta perimti miesto valdymą lietuvių žinion. Jis 
vyko į Vilnių instrukcijų besikuriančiam valstybi-
niam darbui ir ginklų policijai, apskrities parapijų at-
stovų posėdyje buvo išrinktas apskrities vykdomojo 
komiteto nariu. 1918 metais su kitais įkūrė gimnaziją 
ir kurį laiką buvo jos direktoriumi.  

1926 metais atkeltas į Šeduvą klebonu, įsikūrus Pa-
nevėžio vyskupijai ir vyskupu tapus Kazimierui Pal-
tarokui, buvo paskirtas Panevėžio katedros kapitulos 
kanauninku, o nuo 1940 metų – tos pačios kapitulos 
prelatu. Tarpukario metais bendradarbiavo katalikų ir 
dešiniosios krypties spaudoje. 1949 06 06, vyskupui K. 
Paltarokui išvykus į Vilnių, buvo paskirtas Panevėžio 
vyskupijos generaliniu vikaru, tas pareigas ėjo tris su 
puse mėnesio. Šeduvos katalikų parapijos klebonu ir 
Šeduvos dekanato dekanu išbuvo iki arešto 1951 09 08.  

Kaip areštuotas rašė prievartinėje autobiografijoje 
(biografijos akte – taip buvo įvardintas tas rašinys), 
būdamas vikaru, teikė krikšto, moterystės, atgailos 
šv. Sakramentus, lankė ligonius, mokyklose dėstė ti-
kybą. Per visą savo kunigavimą jokioms politinėms, 
net krikščioniškoms (krikščionys demokratai, Darbo 
federacija, Ūkininkų sąjunga) partijoms nepriklausė, 
politikos visuomet vengė. Vokiečių okupacijos metais 
buvo kviestas vietos valsčiaus socialiniam darbui. „Į 
tą komitetą buvau kviestas ne kaip Karosas Mykolas, 
Mykolo, – rašė tame biografijos akte, – o kaipo Šedu-
vos parapijos atstovas. Komitetui atliekant savo soci-
alinę pareigą šelpimo darbe, buvo reikalingos žinios 
apie šeimas ar atskirus asmenis, tos pašalpos reikalin-
gus. Čia parapijos atstovas ir galėjo minėtam komite-
tui tokias tikslias žinias suteikti apie jo parapijoje esan-
čias tokias šeimas ar asmenis. Visada buvau vienodos 
nuomonės, kad kiekvieno kunigo pareiga tinkamai 
atlikti savo tiesioginį darbą, t. y. aprūpinti jam pavestų 
parapijiečių religinius reikalus. Šiam tikslui kiekvie-
nas kunigas privalo derintis prie esamosios valstybinės 
tvarkos ir esamųjų įstatymų atliekant savo kunigiškas 
pareigas ir vengti visko, kas gali šiam jo darbui kenkti. 
Šiais motyvais visuomet gerbiau sovietiškos vyriau-
sybės įstatymus, jų griežtai laikiaus ir prieš sovietišką 
santvarką nei viešai, nei slaptai niekuomet neveikiau. 
Vilnius, 1957 m. rugsėjo 11 d.“   

Prelatas M. Karosas pasižymėjo didele erudicija, iš-
silavinimu, artimais ryšiais su tikinčiaisiais, įvairiomis 
organizacijomis, ne tik parapijoje, bet ir vyskupijoje, 
dekanate garsėjo organizaciniais gebėjimais, humaniš-
kumu, tolerancija, labdaringumu. Turėjo didžiausią 

Prelato aureolė

Šeduvos klebonas M. Karosas ir M. Šapragis su gėlių 
procesijos barstytojomis ir jų vadovėmis. Apie 1927 m. Iš K. 

Lukoševičiūtės asmeninio albumo
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šiame krašte asmeninę biblioteką, domėjosi rusų kul-
tūra, filosofija, krašto istorija, bažnytinių ir pasaulieti-
nių organizacijų veikla. Aktyviai dalyvavo miestelio ir 
valsčiaus savivaldybių veikloje, būdavo renkamas mies-
to tarybos nariu. Valsčiaus tarybos akivaizdoje jis pri-
saikdino naujai išrinktą valsčiaus viršaitį Bronių Švagž-
dį. Kai 1932 metais iš apskrities tarybos išėjo Šeduvos 
miesto tarybos deleguotas narys dr. A. Milvydas, jo 
vieton buvo išrinktas kanauninkas M. Karosas. 

Prelato M. Karoso vadovaujama, rūpestingai tvarko-
ma, graži, erdvi Šeduvos dvasinė šventovė sekmadie-
niais būdavo pilnutėlė. Aptarnaudavo klebonas, vikaras, 
kapelionas, altaristas. Jų prasmingi pamokslai, teikiami 
šv. Sakramentai, visapusiška pagalba tikintiesiems, gra-
žus giedojimas kėlė parapijiečių dvasią. Prelatas niekada 
nevaržė vikarų, leisdavo jiems kūrybingai reikštis. 

Iki 1940 metų dėstydamas Šeduvos progimnazijoje 
tikybą, tada ir vėliau rūpinosi moksleivių religiniu bei 
doroviniu auklėjimu. Klebonija, jos kambariai mums 
buvo gerai žinomi, nes nepriklausomos Lietuvos lai-
kais beveik visi progimnazijos mokiniai buvo ateiti-
ninkai. Rinkdavomės pas prelatą M. Karosą į susitiki-
mus su  garsiais pamokslininkais kunigais A. Lipniūnu 
ir A. Sušinsku, kitomis progomis. Jis visada autorite-
tingą žodį tardavo pedagogų tarybos posėdžiuose. M. 
Karoso pastangomis „Saulės“ draugijos skyrius Šedu-
vos krašte išvarė gilią ir reikšmingą švietimo vagą. 

Paskutiniaisiais tarpukario metais Šeduvos bažnyčia 
parapijos lėšomis ir prelato M. Karoso rūpesčiu buvo 
iš vidaus ir iš lauko pagrindinai atnaujinta, šventovės 
vidus, prisitaikant prie pastato stiliaus, buvo skoningai 
išdekoruotas tautiniais ornamentais.

Per pirmąjį bolševikmetį Šeduvos, kaip ir visos Lie-
tuvos bažnyčioms, suduotas skaudus smūgis: bažnyčia 
buvo atskirta nuo valstybės, jos turtas konfiskuotas, ti-
kybos mokymas mokyklose, religinės ir tautinės orga-
nizacijos buvo uždraustos. Bažnyčios vaidmuo tais me-
tais dar labiau padidėjo, o pareigos dvasininkijai, ypač 
klebonui ir dekanato vadovui prelatui M. Karosui, pas-
tebimai pasunkėjo. Kiek ir kaip tomis sąlygomis buvo 
įmanoma formuoti kasdieninius bažnyčios ir tikinčiųjų 
santykius, daugeliu atvejų teko spręsti savarankiškai, 
dažniausiai remiantis prelato įžvalgumu ir autoritetu, ir 
šią naštą M. Karosas nešė pasiaukojamai, rezultatyviai.

Antrasis pasaulinis karas, su juo prasidėjusi ir trejus 
metus trukusi fašistinė okupacija Lietuvos bažnyčioms 
buvo irgi nelengvas metas. Antikomunizmo ideologi-
ja tais metais tapo Bažnyčiai būtinybe. Bet įžvalgesni 
dvasininkai, prie kurių priskirtinas ir M. Karosas, kad 
ir dalyvaudami aukų prie Maskvos šąlančiai vermachto 
kariuomenei rinkimo kampanijoje, nepalaikė kruvi-
nų tarpusavio grumtynių, nežaboto kraujo praliejimo, 
ypač – totalinio žydų genocido. Į prelatą, kaip į nė vieną 

kitą valsčiaus atsakingą darbuotoją, paramos ir užtarimo 
kreipdavosi  daugelis nukentėjusių ar jų šeimos narių. 
Ir jis nebūdavo kurčias nelaimėlių nusiskundimams, 
užtarimo prašantiems, ragindavo krikščioniškos meilės 
vardan liautis spręsti ginčus ginklo pagalba.

Prelato M. Karoso humaniškumas ir bebaimiškumas 
pasireiškė jau pirmaisiais fašistinės okupacijos mėne-
siais. 1941 metų rugpjūčio antroje pusėje pradėtas pla-
ninis Šeduvos žydų naikinimas. To mėnesio pabaigo-
je daugelis jų jau buvo išžudyti ir užrausti Liaudiškių 
miške. Prelatas kurį laiką klebonijoje slėpė gydytoją 
Paturskį ir du mažamečius berniukus (jų pavardės ne-
žinomos). Grupė Šeduvos inteligentų ėmėsi pavojingos 
iniciatyvos – gelbėti Šeduvai ypatingai nusipelniusius 
žydus, Lietuvos savanorių Nolio ir Kukerio bei gydy-
tojo Paturskio šeimas. Tai iš tikrųjų buvo rizikingas 
žingsnis, negirdėtas kituose valsčiuose, nes vokiečiai 
bei jų pakalikai žiauriai susidorodavo ir su žydų gel-
bėtojais. Tie vienuolika fašistų naikinamos tautos 

Prelato aureolė

Dokumentas apie Mykolo Karoso įšventinimą į kunigus. Iškilmėse 
dalyvavo vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis, Kasperas 
Sirtautas. Iš Lietuvos centrinio archyvo 
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atstovų buvo išleisti į laisvę, paruošti krikštyti, tikintys, 
kad katalikybė padės apsaugoti jų gyvybes. Nelaimė-
lių krikštynų dieną bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų, prie 
kiekvieno krikštijamo stovėjo krikštatėviai – daugiausia 
iš Šeduvos inteligentijos, Krikšto sakramentą suteikė 
prelatas. Nuotaika bažnyčioje buvo nekasdieniška, iš-
kilmingumą temdė abejonė gerų norų patikimumu.

Neilgai laisvėje gyveno pakrikštytieji. Tą patį ru-
denį jų dešimtukas buvo suimtas ir išvežtas myriop. 
Vienintelė Sulamita Nolienė tuo metu išvengė suė-
mimo. Likusi laisvėje ji bėgo prieglobsčio į kleboniją. 
Prelatas, kol surado išeitį, slėpė pabėgėlę už bažnyčios 
didžiojo altoriaus, o netrukus ją priglaudė jam paklu-
sę Šniukonių kaimo pamiškės ūkininkai Paluckai. Šis 
prelato žingsnis, liudijantis jo drąsą ir kilnumą, buvo 
ne mažiau pavojingas už grupės žydų  krikštijimą.     

Pokario metai – trumpas, bet labai sunkus (sunkiau-
sias) prelato M. Karoso gyvenimo tarpsnis. Tai buvo  
beviltiško Lietuvos partizanų pasipriešinimo okupan-
tams metai, masinių trėmimų, prievartinio kaimo ko-
lektyvizavimo metai. 1944-ųjų vasarą, sparčiai artėjant 
frontui, kai viršum Lietuvos pakibo antrojo bolševikme-
čio grėsmė, Šeduvoje įvyko „Tėvynės gelbėjimo komi-
teto“ posėdis, tarp kurio narių, vietos inteligentijos ir 
kariškių, buvo ir prelatas M. Karosas. Tame posėdyje 
nutarta okupacijos sąlygomis organizuoti apylinkėje 
ginkluotą partizaninį pasipriešinimą. Partizanų pasi-
priešinimas, prieš kurį buvo mestos didžiulės NKVD 
pajėgos (generolo Vetrovo vadovaujama divizija, kari-
nės grupuotės, vadinamieji stribai), buvo nuslopintas 
brutalia, gerai ginkluota jėga, keršijant partizanams ir 
jų artimiesiems. Beviltiškoje politinėje situacijoje atsi-
dūręs  kraštas skendėjo neapykantoje, susipriešinime, 
išdavystėse. Kentėjo be kaltės apkaltintieji, liejosi ne-
kaltas kraujas, kerojo nežabotas teroras. Kažin ar kada 

Lietuvai buvo sunkiau? Labai sunkiose sąlygose atsi-
dūrė ir Lietuvos katalikų Bažnyčia. Tais metais prelatui 
M. Karosui, plačios apylinkės dekanato vadovui, teko 
didelė atsakomybė ir sunki pareiga. Žuvusiųjų parti-
zanų, tremtinių, įkalintųjų artimieji eidavo pas prelatą, 
užprašydami šv. Mišių aukos. Prelatas kartu su tautie-
čiais išgyveno laikmečio smūgius, ramindavo, guosdavo 
juos, melsdavo Dievą gailestingumo, rasdavo tinkamą 
sprendimą, sušelpdavo. 1945 metais klebonijoje buvo 
apgyvendintos iš savo namų išvarytos mokyklos direk-
torės O. Butkienės ir mokytojos J. Blažienės šeimos, pa-
sitraukusio nuo persekiojimų vargonininko A. Bielinio 
dukros, gimnazijos moksleivės Alma ir Minolija. Pas-
kutiniuosius mokslo metus abiturientė Minolija buvo 
aprūpinta ir galėjo baigti gimnaziją. Ta proga ji buvo 
apdovanota naujais drabužiais ir avalyne, net pasirūpin-
ta charakteristika stojimui į universitetą.

Apie sunkią pirmųjų pokario metų politinę visuo-
meninę padėtį dekanate daug pasakyta M. Karoso 1945 
metų pranešime Panevėžio vyskupijos kurijai. Tą pra-
nešimą dekanas parašė pagal jam priklausiusių bažnyčių 
klebonų pateiktas ataskaitas, atsakydamas į vyskupijos 
pateiktus dešimt klausimų. Iš dekanato parapijų klebo-
nų atsakymų, kuriais remiamasi pranešime, atsiskleidžia 
nelengva tikinčiųjų situacija pokarį ir jų ori laikysena 
represijų, susidorojimo su Lietuvos gyventojais sąly-
gomis. Pasak dekano M. Karoso pranešimo, bažnyčios 
lankomumas geras, visų parapijų valdytojai vienbalsiai 
pareiškė, kad parapijiečiai, kurie gali, noriai eina šv. Sa-
kramentų, laikosi tikėjimo principų, dosnūs bažnyčiai. 
Mokyklos padėtis pranešime vertinama teigiamai: moky-
tojai – daugiausia praktikuoją katalikai, nors varžomi ir 
persekiojami, mokiniai mokomi tikybos, visur vyksta ka-
tekizacija, spaliukų, pionierių, komjaunuolių – vienetai. 
Kaip didžiausios parapijiečių ydos, atsiradusios esamomis 
sąlygomis, pranešime minimi samagono gaminimas (jis 
– geriausia priemonė apsisaugoti nuo valdžios pareigū-
nų, kurie beveik visuomet girti), girtavimas, paleistuva-
vimas, pavydas, kerštas bei svetimo turto negerbimas. 

Labiausiai baudėjams užkliuvo jau nebe atsakymai į 
vyskupijos anketos klausimus, o pridėtas drąsus paties 
prelato tuometinės padėties Šeduvos krašte konstatavi-
mas ir vertinimas. Jis šviesiai tiesiai išklojo tariamos tei-
sėtos valdžios pareigūnų nusikaltimus, kuriuos vykdė 
pagarsėję chuliganai, daugiausia visiems žinomi vagys, 
kriminalistai, kurie tiktai tuo ir skyrėsi nuo tikrų plėšikų, 
kad, tapę „istrebiteliais“, plėšė ir žudė viešai, be jokios 
atsakomybės už savo juodus darbus. Jie dienos ar nakties 
metu brovėsi į ramių ūkininkų sodybas, jas degino, žudė 
visai nekaltus. Toje pranešimo dalyje nurodyti konkretūs 
faktai, pateikiamos išžudytų žmonių, daugiausia jaunuo-
lių, pavardės. Pabaigoje reziumuojama: „Šio pranešimo 
turinys paimtas iš dabartinio gyvenimo. Visą atsakomybę 
už patiektą medžiagą pranešėjas pasiima.“

Šeduvos klebonas M. Karosas (pirmoje eilėje antras iš dešinės) ir vikaras 
M. Šapragis (pirmoje eilėje ketvirtas iš dešinės) su grupe dekanato 
dvasininkų. Apie 1928 m. Iš K. Lukoševičiūtės asmeninio albumo 

Prelato aureolė



Radviliškio kraštas 2011 Nr. 1 (14) 17

Tuo metu, kai buvo parašytas pranešimas kurijai (1945 
10 22), kruviniausias istorijoje karas Europoje ir Azijo-
je jau buvo pasibaigęs sąjungininkų, tarp jų ir Sovietų 
Sąjungos, pergale. O tuo tarpu Lietuvoje vyko nuožmi 
kova tarp nelygių jėgų – palyginti negausios patriotiškai 
nusiteikusios partizanų rezistencijos ir milijoninės, gin-
kluotos pačia moderniausia ginkluote Raudonosios ar-
mijos – milžino jėgos. Pirmaisiais kovos metais partiza-
nus rėmė tautos didžiuma, bet palaipsniui kaip partizanų, 
taip ir jų rėmėjų gretos katastrofiškai retėjo, menkėjo, o 
puolimas vis stiprėjo. Komunistinė diktatūra (sovietinė 
valdžia) ėmėsi žiauriausių kovos priemonių prieš kata-
likų Bažnyčią, jos tarnus, visada turėjusius didelę įtaką 
tautos politiniame ir dvasiniame gyvenime. 1951 09 
08 buvo areštuotas ir įkalintas pats autoritetingiausias 
Šeduvos krašto dvasininkas, dekanato vadovas, prelatas 
M. Karosas. Jo baudžiamoji byla Nr. 18987 (archyvo Nr. 
27130/3) užvesta 1951 09 08, baigta 1961 10 09.

Kratos protokole turto, kuriam uždėtas areštas, sąrašas 
gana menkas: baldai, knygos, paveikslai, kilimai, indai, 
pinigai ir medalis „Už pasiaukojamą darbą Didžiajame 
Tėvynės kare 1941–1945 metais“. Nutarimą areštuoti ir 
atlikti kratą pasirašė trys ne lietuvių tautybės KGB kari-
ninkai, orderį – Šiaulių srities MGB viršininkas Vasiljev. 

Tardymui pagrindas buvo ne per didžiausias, bet 
tardė pasikeisdami keli tardytojai po 4–6 valandas, dau-
giausia sukdamiesi apie tuos pačius kaltinimus. Tardy-
mas vyko rusų kalba, nes ta kalba kaltinamasis kalbėjo 

laisvai. Inkriminuojami nusikaltimai nebuvo dideli, o 
bausmė už juos buvo siūloma didžiausia. Prelatą kaltino 
fašistinės okupacijos metais buvus „Žiemos pagalbos“ 
valsčiaus komiteto, kuris užsiėmė šiltų drabužių vokie-
čių kariuomenei rinkimu, nariu, sistemingai vedus an-
titarybinę agitaciją, atvirai kvietus tikinčiuosius į kovą 
su bolševizmu, 1945 10 22 parašius antitarybinio turi-
nio pranešimą vyskupijai, kuriame pikta forma šmeižęs 
tarybinę tikrovę ir Lietuvos TSR komunistų partijos 
bei Tarybų valdžios vedamus pertvarkymus. „Nusikals-
tamoji“ prelato veikla buvo paliudyta trijų liudytojų 
parodymais, kurie didžiausia dalimi buvo patvirtinti 
ir akistatoje. Vienas iš liudytojų – menko išsilavinimo, 
neturtingas valstietis, gyvenęs Panevėžio rajone, prelatą 
M. Karosą matęs vos vieną kartą, tvirtino girdėjęs jo 
antitarybinį pamokslą 1948 metais Sidabrave per Šv. 
Mataušo atlaidus. Šeduvietė, kandidatė į TSKP narius, 
teigė, jog kaltinamasis 1943–1944 metais ragino mels-
tis ir prašyti Dievą gelbėti nuo artėjančios Raudonosios 
armijos, sistemingai vykdė antitarybinę agitaciją. Tre-
čias liudytojas, prastos reputacijos Šeduvos raudonųjų 
aktyvistas, keitė parodymus, mažindamas anksčiau pre-
latui sukurptus kaltinimus, nedalyvavo teismo procese. 
Didžiausia prelato kalte tardymas pripažino  jo prane-
šimą vyskupijai.

M. Karosas prisipažino buvęs Šalpos komiteto na-
riu ir raginęs aukoti frontui, 1945 metų spalį parašęs 
vyskupijai pranešimą, bet nelaikąs jo nei antitary-
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Šeduvos parapijos tretininkės su klebonu M. Karosu. Apie 1930 m. Nuotrauka iš K. Lukoševičiūtės asmeninio albumo
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ja, susidedanti iš pirmininkaujančio Žilinsko, liaudies 
tarėjų Domino ir Kibartienės, dalyvaujant prokurorui 
Konifenko, 1951 11 22 priėmė nutartį patvirtinti kal-
tinamąją išvadą, bylą nagrinėti uždarame posėdyje, 
dalyvaujant šalims. 

Teismo posėdis įvyko 1951 12 08, pirmininkavo 
Daunys, dalyvavo liaudies tarėjai Laucevičius ir Kupre-
vičius, prokuroras Kabašenas, advokatas Tiulkovas, liu-
dytoji V. Bartkus ir O. Norvaišienė. Kaltinamasis kaltu 
neprisipažino. Kolegija nusprendė: M. Karosą pripažinti 
kaltu pagal BK 58 10 str. 2 dalį ir nuteisti dvidešimt 
penkeriems metams laisvės atėmimo su viso turto kon-
fiskavimu bei atėmimu penkerių metų laikotarpiui pi-
lietinių teisių, numatytų BK 31 str. Bausmės pradžia 
laikyti 1951 09 08. Kardomąja priemone palikti areštą.

Parapijiečiai jautė prelatui ir jiems padarytą di-
džiulę neteisybę, skriaudą, bet neišmanė ar neišdrįso 
imtis žygių, tiesiog nesugalvojo, kaip būtų galima pa-
naikinti ar bent sumažinti bausmę. Pagaliau 1954 08 
10 ilgametė M. Karoso tarnaitė P. Dočkutė kreipėsi 
pareiškimu į LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininką, prašydama tarpininkauti dėl bylos peržiū-
rėjimo. Ji nurodė motyvus, dėl kurių reikia grąžinti 
laisvę senukui kunigui arba bent sumažinti bausmę. 
Tuo pačiu reikalu malonės prašymą Aukščiausios Ta-
rybos Prezidiumo pirmininkui parašė ir grupė Šedu-
vos parapijos tikinčiųjų (įgaliotiniai), vadovaujamų 
Adelės Jurpalienės. Prašyme išdėstyti prelato geri 
darbai, jo charakterio teigiamybės, humaniškumas, 
rizika, gelbstint žydus. „Dvasioje jis buvo komunis-
tas, nes šelpdavo neturtinguosius, su vargšu dalijosi 
paskutiniu duonos kąsniu. (...) Kreipiamės prašydami 
padaryti žygių, kad mūsų  mylimas kunigas-senelis iš-
eitų į laisvę“. Pasirašė penki parapijos įgaliotiniai. 

1954 09 30 komisija peržiūrėjo bylą ir nutarė ją 
perduoti Aukščiausiojo teismo pirmininkui Didžiuliui 
dėl bausmės sumažinimo iki dešimties metų. Teis-
mas konstatavo, kad M. Karosas nubaustas pagrįstai, 
bet yra senyvo amžiaus, todėl bausmė jam skirta per 
griežta. Aukščiausiojo teismo kolegija 1954 11 08 nu-
tarė Šiaulių srities teismo nutartį pakeisti ir sumažinti  
bausmę iki dešimties metų laisvės atėmimo su turto 
konfiskavimu ir be teisių atėmimo.

M. Karosas grįžo Šeduvon 1954 metų pabaigoje jau 
paliegęs ir 1955 11 13 mirė. Palaidotas bažnyčios šven-
toriuje, netoli tako, kuriuo daug metų kasdien eidavo 
į bažnyčią. Niekada netrūko jo kapo lankytojų. Būre-
liais ir pavieniui jie lenkė galvas šviesiam savo ganytojo 
atminimui, vis prisimindavo jo pasiaukojamąjį darbą 
tarp savų, jo didžiadvasiškumą, bebaimiškumą sunkios 
priespaudos metais. Daug kartų teko būti kartu su gau-
siais lankytojais, dažną apsilankymą giedoti giesmių 
giesmę „Marija, Marija, Skaisčiausia Lelija...“ 

biniu, nei politiniu. Pranešimas parašytas, remiantis 
faktais. Jis neigė kaltinimą, kad vokiečių okupacijos 
metais minėtas Šalpos komitetas užsiėmė vien šiltų 
daiktų vokiečių armijai rinkimu ir kad kvietęs į kovą 
prieš bolševizmą. Komitetas rinko maistą ir drabužius 
neturtingiesiems, gausioms šeimoms, našlaičiams ir 
dalijo Šeduvos valsčiaus gyventojams, reikalaujamas 
nurodė kelias sušelptųjų pavardes. Dėl kaltinimo 
šmeižus tarybinę armiją paaiškino laikąs, kad tarybi-
nė kariuomenė klasta užėmė Lietuvos teritoriją, todėl 
laikąs ją okupacine. Bet tai – ne šmeižtas, o tikrovė. 
Nelaikąs šmeižtu ir karčios tikrovės apie nusikalsta-
mą vadinamų liaudies gynėjų veiklą, nes tai – tiesa. 
Pamoksle Sidabravo atlaiduose neminėjęs nei Tarybų 
valdžios, nei komunistų partijos. 

Byla Nr. 18987 iš 111 lapų teismui perduota 1951 
11 09. Vilniaus srities teismo pirmininkas siūlė teis-
mo procesą surengti Šiauliuose (ten liudytojai). Ne-
žiūrint, kad Aukščiausiojo teismo pirmininkas nematė 
reikalo perduoti bylą Šiaulių srities teismui, ji buvo 
perduota. Teismo baudžiamųjų bylų teisminė kolegi-

Prelato aureolė

Šeduvos progimnazijos kapeliono M. Karoso tarnybinė anketa. Iš 
Lietuvos centrinio valstybinio archyvo


