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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

JonasKuprys–Amerikoslietuvių
gyvenimometraštininkas

AudronėV.Škiudaitė

Pas ta rų jų de šimt me čių „Drau-
gas“ yra ne at sie ja mas nuo dvie jų žmo-
nių – dar bų or ga ni za to rės Ma ri jos Re-
mie nės, ku ri, ko kias pa rei gas be užim-
tų, vis tiek lie ka pa grin di nė dar bų 
vyk dy to ja, ir Jo no Kup rio – me ni nio ir 
techninio re dak to riaus, fo to gra fo, ma-
ke tuo to jo, spau dos dar bų or ga ni za to-
riaus. Jo nas – žmo gus, ku ria me tel pa 
du di de li žmo nės – fo to gra fi jos pro-
fe sio na las ir lie tu viš ko dar bo dar bi-
nin kas. Pa gal iš si la vi ni mą ir pro fe si nį 
ly gį jis ga lė tų dirb ti bet ku rio se ame-
ri kie tiš ko se or ga ni za ci jo se su aukš-
čiau siais at ly gi ni mais, bet jis, kaip ir 
vi sa jo šei ma, ypač kaip bro lis Sau lius 
Kup rys, šiuo me tu „Drau go“ lei dė jų 

ta ry bos pir mi nin kas, yra lie tu viš kų dir vų va go to jai.
Jo nas, ant ku rio pe čių gu li ke li „Drau go“ lei dy bos kam pai, yra kuk lu mo 

įsi kū ni ji mas. Vi si jį my li, bet nie kas apie jį dau giau ne ži no. Ir tik 2006 va sa rą, 
kai Jo no bi čiu liai 50-me čio pro ga įkal bė jo jį su reng ti sa vo pir mą ją per so na li nę 
fo to gra fi jos pa ro dą Chi ca go je, Čiur lio nio ga le ri jo je, ir kai ki tais me tais tą pa ro-
dą at ve žė į Lie tu vą (pir miau sia pa ro da bu vo eks po nuo ta Vil niu je, Na cio na li nė je 
Mar ty no Maž vy do bib lio te ko je, po to Kau ne – Iš ei vi jos ins ti tu te ir pa ga liau Kė-
dai niuo se – Ja ni nos Mon ku tės Marks dai lės ga le ri jo je), į vie šu mą iš ėjo dau giau 
Jo no Kup rio biog ra fi jos fak tų. Jo nas Kup rys gi mė 1956 m. Chi ca go je, Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro po li ti nių pa bė gė lių iš Lie tu vos šei mo je. 1984 m. Ins ti tu te of 
De sign at Il li nois Ins ti tu te of Tech no lo gy įsi gi jo ma gist ro laips nį fo to gra fi jos 
di zai no sri ty je, jau tu rė da mas 11 me tų fo to gra fa vi mo pa tir tį, ku rią įgi jo nuo 
1973 m. fo to gra fuo da mas iš ei vi jos lie tu vių ren gi nius ir žmo nes. Žinių ir įgū džių 
sė mė si iš žy mių fo to gra fų Ro bert Hei ne ken ir Da vid Plow den. Jo nas Kup rys 
at si dė jęs fo to gra fuo ja nuo 1973-ių jų – jau be veik ke tu ris de šimt me čius. Per tą 
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lai ką pa da rė dau giau kaip 50 tūkst. lie tu vių gy ve ni mo iš ei vi jo je vaiz dų ir įvy kių 
nuo trau kų. 

Nors Jo no di plo mi nis dar bas bu vo – bio lo gi nė fo to gra fi ja, bet jo tik ra sis 
pa šau ki mas – fik suo ti lie tu vy bės gy ve ni mo iš ei vi jo je pėd sa kus. Vy rau ja Ame-
ri kos lie tu vių ma si niai ren gi niai, pa ra dai, de monst ra ci jos dėl Lie tu vos lais vės, 
tau ti nės lie tu vių šven tės. Jo ge riau sio se nuo trau ko se, ku rios bu vo ro do mos 
pa ro do se – jau is to ri ja ta pę įvy kiai, vaiz dai iš se nų jų Chi ca gos lie tu vių gy ve-
na mų ra jo nų: Mar qu et te Par ko, Brid ge por to, Brigh ton Par ko ir Ci ce ro. Šiuo se 
ra jo nuo se lie tu viai bu vo gau siai su si tel kę, vei kė lie tu vių pa sta ty tos baž ny čios, 
klu bai, bu vo įsi kū ru sios or ga ni za ci jos ir ver slai. Įamžintas Pa verg tų jų tau tų pa-
ra das, ku riuo kas met Ame ri kos vi suo me nei bu vo pri me na ma apie So vie tų są jun-
gos oku puo tus kraš tus, fik suo ja mos de monst ra ci jos už Lie tu vos lais vę, lie tu vių 
vi suo me ni nin kai, kul tū ros ren gi niai ir po Lie tu vos ne pri klau so my bės pa skel bi-
mo į Chi ca gą at vy ku sių lie tu vių ren gia mos Jo ni nių šven tės. 

Jo no Kup rio nuo trau kos bu vo eks po nuo ja mos ir ame ri kie čių erd vė se – 
Ward Gal le ry, Be ver ly Arts Cen ter, Crown Hall Gal le ry. 

„Tau rūs ir švie sūs vei dai, kil nios po vy zos, ne stin ga gied rios šyp se nos, – 

Vilniuje 2007m. vasarąNacionalinėjeMartynoMažvydo bibliotekoje atidaręs savo fotoparodą Jonas
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taip ke liais žo džiais bū tų ga li ma api bū din ti fo to gra fo Jo no Kup rio pa ro dą „Lie-
tu viai Ame ri ko je“, eks po nuo ja mą Lie tu vos na cio na li nė je Mar ty no Maž vy do 
bib lio te ko je, – po pa ro dos Vil niu je ra šė „Moks lo Lie tu vos“ žur na lo re dak to rius 
Ge di mi nas Zem lic kas. – Spren džiant iš nuo trau kų, au to rius tu rė tų bū ti la bai ge-
ras žmo gus, jau čian tis at sa ko my bę už sa vo dar bą. Su pran ta ma, to kias iš va das 
ga li ma da ry ti, jei gu pri pa žin si me, kad kū ri ny je vie naip ar ki taip at si spin di ir 
pats au to rius. ...Sub ti lus skai ty to jas be jo kios abe jo nės pa ste bė jo, kad Jo ną Kup-
rį pri sta to me kaip fo to gra fą, bet ne fo to me ni nin ką, kaip įpras ta Lie tu vo je, kur 
vi si no ri bū ti me ni nin kais. Jo nas Kup rys vi sur kuk liai pa brė žia, kad jis yra fo to-
gra fas, ir tai skam ba tar si ret ro me lo di jos gai da, kai fo to gra fo pro fe si ja jau pa ti 
sa vai me bu vo ver ty bė, be iš skir ti nės pre ten zi jos už im ti me ni nin ko vie tą. Žvelg-
da mas į tuos švie sius, daž nai be si šyp san čius vei dus, skaus min gai pa jun ti, kad 
lai kas ne grįž ta, dau ge lis tų įvy kių da ly vių ir liu di nin kų jau spė jo iš ke liau ti į to lį, 
iš ku rio ke lio at gal ne bė ra. Štai čia ir pa jun ti fo to gra fo kas die nio dar bo, ne re tai 

JonasKuprysM.MažvydobibliotekojeVilniujesudraugaisirgiminėmisfotoparodosatidarymoproga



455

Laikas ir žmonės

ru ti niš ko, di dži ą ją pras mę: at ei čiai pa lik ti pėd sa kus, at vaiz dus tų žmo nių, ku rie 
ši tiek dir bo ir nu vei kė, kad bū tų iš lai ky ta lie tu vy bė, kaip at pil do ti kė da mie si gal 
tik vie no – bū ty je ne iš nyk sian čios at min ties. Lyg ne di de lis at pil das, bet jei gu 
įsi gi lin si me, tai juk di džiau sias, į ku rį ga li pre ten duo ti kiek vie nas mir tin ga sis.

Tai štai šį žmo gų ir tau tą įpras mi nan tį dar bą ir dir ba Jo nas Kup rys. Kai 
į ran kas pats pa ima ka dai se da ry tas nuo trau kas, pa jun ta, kad jos pa čiam tam pa 
vis įdo mes nės ir iš kal bin ges nės. Nė ra dau ge lio iš ka dai se fo to gra fuo tų žmo nių, 
pa sta tų, spė jo ne grįž ta mai nu nyk ti kai ku rios JAV lie tu vių šven tės, ge gu ži nės, 
va ka ro nės. Su žmo nė mis mirš ta ir žmo nes sie ju sios šven tės – tie sai tai, be ku rių 
to li gra žu ne iš sa mus bū tų iš ėju sios kar tos gy ve ni mas. …Re por tažinio žan ro fo-
to gra fi jo se J. Kup rys ne ap si ri bo ja vien fak tų fik sa vi mu ir pa tei ki mu: tęs da mas 
ži no mo me ni nin ko Hen ri Car tie r-Bres so n tra di ci jas jis ieš ko me ni nio vaiz do, 
kad ro psi cho lo giš ku mo“.

Jo nas Kup rys ruošia si išleis ti nuo trau kų al bu mą.
Ir šio je kny go je di džio ji da lis nuo trau kų taip pat yra Jo no Kup rio.

JonasKuprys (antras iš kairės) darniame„Draugo“bendradarbiųbūryje.Viduryje– vyr. redaktorė
DanutėBindokienė2003m.


