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Pirmasisoficialus„Draugo“
redaktoriuskun.A.Kaupas

AudronėV.Škiudaitė

Jaunuolio iš nuošalaus 
Gudelių kaimo, Ramygalos 
parapijos, biografija panaši 
į kitų to meto inteligentų 
biografijas – išva ry tas iš Šiau lių 
gim na zi jos už ca ro drau džia mų 
kny gų skai ty mą, sto ja į Kauno 
ku ni gų se mi na ri ją, kur pri klau-
so slap tai drau gi jai. Už drau-
džia mos li te ra tū ros skaitymą 
ir laikymą pa ša linamas ir iš 
ku ni gų se mi na ri jos. Vie ne rius 
me tus pra lei džia Pet ra pi ly je 
ir vėl grįž ta į Kau ną, kur dir-
ba re pe ti to riu mi ir pats ren gia-
si 7-8 kla sės gim na zi jos kur so 
eg za mi nams. Ir vėl krata, ir vėl 
draudžiama literatūra ir vėl An-
ta nas Kau pas pri vers tas bėg ti – 
šį kartą pasirenka Ame ri ką. 

Plačiau kun. dr. Antano 
Kaupo biografija nušviečiama 
toliau pateikiamame dr. Valdo Pruskaus straipsnyje, čia paminėsime tik keletą 
mažiau žinomų faktų. 

A. Kaupo kelyje toliau Chi ca ga, Det roi to len kų ku ni gų se mi na ri ja, ku ni-
go šventimai. Be veik me tus kle bo nau ja Wil kes Bar re, PA; 1897 m. at ke lia mas į 
Scran to ną, PA, kur pro fe so riau ja Ma ry wo o do uni ver si te te ir 1901 m. bai gia sta-
ty ti Šv. Juo za po mū ri nę baž ny čią. Jo je lie tu viai te be si meldžia iki šiol. Iki šios 
dienos yra iš li kęs ne tik pa sta tas, bet ir daug bažnyčios mažosios ar chi tek tū ros 
ele men tų – pui kūs vit ra žai, net gi se no viš ki me di niai suo lai. Tik cen tri nis al to-
rius prieš ke le tą de šimt me čių pa keis tas mo der niu. 

Tos baž ny čios li ki mas su dė tin gas, nes dėl jos pa ra pi jie čiai, tik ją pa sta-
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tę, su si py ko. Tuo me tu lie tu viai iš len kų jau bu-
vo pa si mo kę gin čy tis dėl baž ny čių nuo sa vy bės. 
Va di na mie ji lais va ma niai, sa ve va di nę „ne za lež-
ni kais“ (ne pri klau so mais), baž ny ti nių va di na mi 
be die viais, kurs tė žmo nes ne ati duo ti pa ra pi jos 
nuo sa vy bės vys ku pi joms, o įtei sin ti ją pa ra pi jie-
čių var du. To kie gin čai vy ko dau ge ly je pa ra pi jų, 
kai kur pri ve dę prie ben druo me nių ski li mo. Scran-

„Draugo“ redaktorių – kun. Antano ir Juliaus bei vienuolės
MarijosKaupųtėvasAnuprasKaupas.IšvyskupoVincentoBrizgio
knygos„KazimieraKaupaitė–MotinaMarija“,„Draugas“,1982
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to no lie tu viai by li nė jo si teis muo se 7 me tus, o baž ny čia sto vė jo tuš čia, už ra kin ta. 
Pa mal dos vy ko mies to ka ted ros sve tai nė je. Teis mas pa ga liau Scran to no lie tu vių 
baž ny čią pri sky rė ad mi nist ruo ti vy ku pi jai, bet kun. A. Kau pas to ne be su lau kė. 
Įsi bė gė jus teis mams, 1907 m., jis išvy ko į ki tą lie tu viš ką pa ra pi ją – Pit tsto ną. 
Su de gus te nykš tei me di nei baž ny čiai jam ir čia te ko sta ty ti – mū ri nę, ir, kaip sa-
ko kai ku ri li te ra tū ra, ją pa sta tė per me tus. Ji taip pat dar sto vi, ge rai pri žiū ri ma, 
bet lie tu viams jau ne be pri klau so – ją ad mi nist ruo ja len kai ka ta li kai. 

Pit tsto ne kun. An ta nas Kau pas 1909 m. su si sie ja su „Drau gu“, ku ris tais 

Kun.AntanoKaupomotinasuseseria,būsimavienuoleKazimiera,kaijidargyvenoLietuvoje.Išvysku-
poVincentoBrizgioknygos„KazimieraKaupaitė–MotinaMarija“,„Draugas“,1982
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me tais pra dė tas leis ti gre ti ma me lie tu viš-
ka me mies te – Wil kes Bar re, PA. 

Ko dėl rei kė jo „Drau go“, nes tuo me-
tu Bos to ne ėjo kun. An ta no Mi lu ko re da-
guo ja ma ka ta li kiška „Žvaigž dė“? Ga li ma 
įtar ti, kad at si ti ko ne su ta ri mai tarp ben dra-
min čių. „Žvaigž dės“ re dak to rius ko le gas, 
Lie tu vių Ro mos ka ta li kų su si vie ni ji mo 
Ame ri ko je na rius, įžei dė au to ri ta rišku mu 
ir pik tnaudžia vi mu sa vo, kaip su si vie ni ji-
mo dva sios va do, ga lio mis. 1909 m. ke lio-
li ka ku ni gų pa skel bė at si šau ki mą, kad kun. 
A. Mi lu kas vi suo ti nės vie ny bės var dan pa-
si trauk tų iš or ga ni za ci jos va do vy bės, mat 
iš Su si vie ni ji mo jis ėmė ša lin ti jam ne pa-
klūs tan čius na rius. Tai, kad tuo me tu gi mė 
„Drau go“ laik raš čio idė ja ir kad dau ge lis iš 
to at si šau ki mo au to rių (A. Kau pas, J. Ka sa-
kai tis, J. In čiū ra, S. Pau tie nius, V. Dar gis, 
P. Ab ro mai tis, J. Dum čius, B. Žin džius, J. 
Ku ras, J. Ko le sins kis, J. Cis, M. Pan kaus-
kas, A. Šau lins kas, J. Die li nin kai tis, K. 
Ur bona vi čius, A. J. Ka mins kas, A. Sta niu-
ky nas, V. Stan ke vi čius, V. Var na gi ris, M. 
Kriau čiū nas, E. Ste fa na vi če, V. Viz gir da ir 
J. Kla naus kas) bu vo „Drau go“ stei gė jai ir 
dar bi nin kai, lei džia įtar ti, kad šio ji ka ta li-

kų gru pė no rė jo at si ri bo ti ne tik nuo kun. A. Mi lu ko, bet ir nuo jo lei džia mos 
„Žvaigž dės“. Tai pa tvir tin tų ir fak tas, kad ku rį lai ką „Drau gas“ bu vo skel bia mas 
ir kaip Lie tu vių Ro mos ka ta li kų su si vie ni ji mo Ame ri ko je or ga nas, mat kun. A. 
Mi lu kas 1909 m. Su si vie ni ji mo sei me ne be bu vo iš rink tas į val dy bą ir nu trauk ta 
su tar tis su kun. A. Mi lu ko lei džia ma „Žvaigž de“, kaip Su si vie ni ji mo or ga nu. 

Tai gi iš ky la rei ka las tu rė ti nau ją laik raš tį. Ku ni gų vie ny bės or ga ni za ci jo je 
iš ke lia ma min tis steig ti „Drau gą“.

Pit tsto ne, Šv. Ka zi mie ro pa ra pi jo je, ne il gai tru kus kun. A. Kau pui vėl te-
ko pa tir ti pa ra pi jie čių ne san tai ką, ki lu sią dėl baž ny čios sta ty bos. Kai vie nas iš 
„Drau go“ glo bė jų – kun. A. Sta niu ky nas per si kė lė į Chi ca gą, jis pa ra gi no tai pa-

Kun. Antano Kaupo 1901 m. pastatyta
Scrantono, PA, lietuvių Šv. Juozapo parapijos
bažnyčia2002m.MarijosRemienėsnuotr.
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da ry ti ir kun. A. Kau pą 
su vi su „Drau go“ laik-
raš čiu. Tuo la biau, kad 
lei dė jams ne di de lė je 
lie tu vių ben druo me-
nė je sun ku bu vo jį iš-
lai ky ti, mat „Drau gas“ 
dau giau siai bu vo pla ti-
na mas ra jo nuo se ap link 
Pen nsyl va ni ją. 1912 m. 
kun. A. Kau pas su vi sa 
re dak ci ja ap si sto jo Ka-
zi mie rie čių vie nuo ly-
ne Chi ca go je. Po metų 
su sir go ger klės vė žiu 
ir 1913 m. spa lio 27 d. 
mi rė di de liuo se skaus-
muo se. 

Ra my ga los pa-
ra pi jos, Gu de lių kai mo 
(da bar ti nis Pa ne vė žio 
ra jo nas) Kau pai – ta-
len tin ga gi mi nė, Lie-
tu vai da vu si bent tris 
stip rias as me ny bes. Be 
kun. An ta no Kau po ta 
šei ma iš ug dė Šv. Ka zi-
mie ro kon gre ga ci jos stei gė ją, vie nuo li jos mo ti nė lę Ma ri ją – Ka zi mie rą Kau pai-
tę, kurią profesoriaudamas Scran to n, PA, Ma ry wo o do uni ver si te te, bro lis An ta-
nas at si kvie tė pa dė ti bui ty je. Čia jai at si vė rė akys į aukš tes nį gy ve ni mą.  

Jų bro lis Ju lius Kau pas, Val pa rai so uni ver si te to auk lė ti nis, taip pat ku rį 
lai ką bu vo „Drau go“ re dak to rius (1915-1916 ir 1917-1918), vė liau – Lie tu vos 
Stei gia mo jo Sei mo na rys, Lie tu vos ban ko Kau no sky riaus di rek to rius.

To liau pa tei kia ma dr. Val do Prus kaus stu di ja apie kun. dr. An ta ną Kau-
pą pa ro do jį kaip gi lų mąs ty to ją, susirūpinusį tuo metu populiarių socialistinių 
idėjų plitimu. Su jomis A. Kaupas kovojo jas tyrinėdamas. 

Kun.AntanoKaupo1910m.pastatytaPittstono,PA,lietuviųŠv.Ka-
zimierobažnyčia2002m.MarijosRemienėsnuotr.


