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JULIUS VIKTORAS KAUPAS (1920–1964) 
 

Biografija. Rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas, 
eseistas, literatūros kritikas. 

J. V. Kaupas gimė 1920 m. Kaune. 1944 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universitete medicinos studijas. Tais pačiais metais nuo 
komunistų pabėgo į Vakarus. Tiubingeno universitete studijavo 
farmakologiją, apgynė medicinos daktaratą. Freiburgo 
universitete studijavo tapybą, filosofiją ir literatūrą. 1950 m. 
persikėlė gyventi į JAV-jas, kur specializavosi psichiatrijos 
srityje. Mirė 1964 m. Čikagoje, palaidotas Detroite. 
 
Kūryba. Pirmuosius savo kūrinius J.V. Kaupas publikavo 1943-
1944 m. leidinyje „Žiburėlis“. Savo kūrybą pasirašinėjo 

slapyvardžiu Coppelius. J.V. Kaupas buvo aktyvus įvairių žurnalų bendradarbis, rašė 
kritikos straipsnius, redagavo knygas. J.V. Kaupas išleido pasakų rinkinį „Daktaras 
Kripštukas pragare“, taip pat novelių bei literatūros kritikos darbų. Iš pastarųjų darbų 
savo įžvalgumu išsiskiria „Pasaka ir realybė“ ir „’Devyniabrolės’ interpretacija“. Tačiau 
didžiausią įnašą į lietuvių literatūrą padarė jo knyga „Daktaras Kripštukas pragare“ 
(išleista 1948 m.). 
 J. V. Kaupas savo pasakose derina fantaziją ir realybę, pvz.: stebuklingi įvykiai 
vyksta Kaune, kurie aprašomi labai tikroviškai ir detaliai. J.V. Kaupas pasakose kelia 
filosofinius klausimus: „Kas yra gėris? Kas yra blogis?“. Keldamas šiuos klausimus, 
rašytojas naudoja ironiją.  
 Jau pats J.V. Kaupo pasakos „Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo“ 
pavadinimas iškelia klausimą: „Kas yra blogis?“ Ar gali velnias nueiti blogais keliais, juk 
jis jau yra velnias?! 
 Iš tiesų, tai yra ironiškas pavadinimas. Lieka neaišku, ar Juoduodegis blogais 
keliais nueina žmonių ar velnių, ar Dievo akimis žiūrint. Tačiau didžiausia ironija yra ta, 
kad ne velniai, o žmonės nuveda Juoduodegį „blogais keliais“, pvz., net ir klebonas su 
šv. Petru prisideda prie to, kad Juoduodegis „blogais keliais“ nueitų. 

Kūriniai.

 

Pasakos „Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo“ ištrauka iš rinkinio 
„Daktaras Kripštukas pragare“ 
 
Pradžia (turinio paaiškinimas):  
Velniui Juoduodegiui nepatinka pragaras. Jam nepatinka sieros smarvė ir garuojančios 
smalos klanai. Pabėga į žemę. Nori tapti „padoriu žemės gyventoju“. Bet niekas nenori 
velnio įdarbinti. O juk žemėje reikia dirbti. Pagaliau klebonas jį įdarbina kapinių sargu. 
Vieną vakarą du girtuokliai ateina į kapines ir pamato velnią. Jie labai išsigąsta, nustoja 
gerti ir tampa „padoriais piliečiais ir garsiais visuomenės veikėjais“. Daugybė žmonių 
apie tai išgirdę, ima tikėti į velnią ir Dievą bei tampa religingais žmonėmis.  
 
Pabaiga (pasakos ištrauka): 

Sticky Note
urbanistinis: veiksmas vyksta mieste, ne kaime; urban 

Sticky Note
farmakologija: mokslas apie vaistus; pharmacology 

Sticky Note
novelė: trumpa apysakėlė, apsakymas; short story 

Sticky Note
įžvalgumas: gilios mintys; insight 

Sticky Note
įnašas: svarbus, vertingas pasiekimas, laimėjimas, indėlis; contribution 

Sticky Note
ironija: sąmojingas, pridengtos formos pašiepimas; irony 

Sticky Note
siera: lengvai degantis, geltonas trapus metaloidas; sulphur 

Sticky Note
smala: derva; tar 

Sticky Note
padorus: kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos; respectable 

Sticky Note
įdarbinti: pasamdyti; to hire 
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 Tas garsas pasiekė pagaliau ir patį pragarą. Reikia pripažinti, kad nemažas tai 
buvo smūgis velniams. 
   - Kas gi galėtų tikėti! – liūdnai kartojo sau Juoduodegio tėvas, atsisėdęs ant dervos 
statinės. - Pagalvok tik, mano sūnus bažnytinėj tarnyboj! Kas gi matė, kad dėl 
Juoduodegio žmonės geresni darytųsi! Tikra gėda, sakau! Kurgi senoji pragaro galybė 
pasidėjo! 
 Tuoj buvo sušauktas visuotinis velnių susirinkimas. Tėvas viešai atsisakė savo 
sūnaus palaidūno, ir po to, pravedus slaptą balsavimą, Juoduodegis tapo išbrauktas iš 
velnių sąrašų. 
 Taip praėjo keletas metų. 
 Vieną dieną gudrusis klebonas gavo laišką iš paties švento Petro. (Tą keistą 
raštą ir dabar dar galima pasiskaityti Karmelitų klebonijos raštinėje.) 
 „Mielas klebone, – rašė tame laiške šventas Petras, – iš numirusių žmonių, 
ateinančių dangun, patyriau, jog pas tave tarnaująs pats velnias. Tai yra kenksmingas 
reiškinys ir jam reikia padaryti greitą galą, nes kas gi matė – pasisamdyti velnią! Ir kurgi 
girdėta, kad žmonės eitų bažnyčion ne dorų kunigo žodžių klausyti, o tik bauginančio 
velnio pažiūrėti! Nesmagu gi ir man įsileisti tokius žmones, kurie dangun ateina tik 
velnio išsigandę. Tad atleisk jį kuo greičiau, klebone, tegu susiranda sau kitą tarnybą, 
labiau tinkančią juodam jo prigimimui.“ 
 Taip galų gale velnias nebeteko ir tos paskutinės – o atrodė tokios pastovios – 
savo tarnybos. 
 Visų apleistas, jis kiūtino gatve be galo nusiminęs, verkdamas graudžiomis 
ašaromis, juodomis kaip rašalas. 
 Laimei, pro šalį šlubavo du miesto ubagai (tie patys, kurie anuomet mugėje 
buvo), ir tas, kur su medine koja, sušuko Juoduodegiui: 
   - Kas gi nutiko, prieteliau, kad taip graudžiai verki? Žiūrėk, visą šaligatvį savo 
ašaromis išrašalavai! Papasakok gi, kas tau taip širdį spaudžia! 
 Jie susėdo ant mažo suoliuko ties jazminų krūmu, ir abu ubagai rimtai išklausė 
skaudžių velnių nelaimių. 
   - Nėra ko nusiminti, – paguodė Juoduodegį vyresnysis ubagas, tas, kuris buvo labiau 
nudriskęs, – mes irgi tokie patys bedaliai kaip ir tu. Su mumis nepražūsi, nebijok! Eime 
kartu! 
 Ubagai pasiėmė velnią už parankės ir, pasiramsčiuodami kriukiais, nusivedė jį 
benamių prieglaudon. Pilni jos kampai sėdėjo ubagų, valkatų, bedarbių ir visokių svieto 
perėjūnų. 
   - Čia, su mumis, tikroji tavo vieta! – išdidžiai tarė ubagai. – Čia tikrasis tavo 
prieglobstis, nėra ko tau nesvetingam pasaulyje bastytis. 
 Nuo tada velnią galėdavai rasti benamių prieglaudoj be darbo slankiojantį kieme 
ir draugaujantį tik su ne per geriausią vardą turinčiais valkatomis. Draugija, žinoma, 
buvo nekokia ir netrukus Juoduodegį nuvedė blogais keliais. 
 Jis pradėjo girtuokliauti, išmoko keiktis ir ilgus vakarus sėdėdavo kurioj nuošalioj 
priemiesčio smuklėj lošdamas kortom su vagimis ir sukčiais. Taip pamažu jis nuklydo 
blogais keliais, ir buvo galima bijoti, kad po mirties dar, ko gero, pateks ir į pragarą. 

 
Klausimai: 
 

Sticky Note
pripažinti: patvirtinti, kad taip yra; to admit 

Sticky Note
smūgis: didelis nemalonumas, sukrėtimas; a blow 

Sticky Note
statinė: didelis medinis (ar geležinis) indas; barrel 

Sticky Note
tarnyba: apsiimtos vykdyti už atlyginimą pareigos, darbas; service, job, ministry 

Sticky Note
visuotinis: kur visi dalyvauja; universal, general, common 

Sticky Note
atsisakyti: atmesti; to renounce, to refuse 

Sticky Note
palaidūnas; pasileidęs, niekam tikęs; prodigal, libertine 

Sticky Note
patirti: sužinoti, išsiaiškinti; to learn, to experience 

Sticky Note
kenksmingas: darantis žalą, blogį; harmful 

Sticky Note
reiškinys: padėtis; state of affairs, expression, occurrence 

Sticky Note
prigimimas: koks gimė; nature 

Sticky Note
nebetekti: prarasti; to lose 

Sticky Note
pastovus: nesikeičiantis, nedingstantis; steady 

Sticky Note
kiūtinti: pamažu eiti, kėblinti; to drag oneself along 

Sticky Note
šlubuoti: raišuoti; to limp 

Sticky Note
ubagas: elgeta; beggar 

Sticky Note
prietelis: draugas; buddy 

Sticky Note
išrašaluoti: palikti juodas, lyg rašalo, dėmes; to splatter with ink 

Sticky Note
paguosti: raminti; to console, to comfort 

Sticky Note
bedaliai: neturtingi, nieko neturintis; having nothing, poor 

Sticky Note
kriukiai: ramentai; crutches 

Sticky Note
prieglauda: vieta, namai, pastogė prisiglausti; shelter 

Sticky Note
valkata: kas benamis, bastosi; bum, hobo 

Sticky Note
perėjūnas: valkata, neturintis namų; vagabond 

Sticky Note
nesvetingas: nepriimantis, nedraugiškas; unwelcoming 

Sticky Note
bastytis: klajoti; to wander 

Sticky Note
slankioti: be tikslo vaikštinėti, slampinėti; to loaf around, to bum around 

Sticky Note
smuklė: užeigos namai su svaiginamaisiais gėrimais; tavern 

Sticky Note
sukčius: neteisingas žmogus, apgavikas; swindler, crook 
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1. Kodėl Juoduodegio tėvas sako: „Pagalvok tik, mano sūnus bažnytinėj tarnyboj!“? 
Aiškinimą paremk citatomis. Ar tu su juo sutinki? 
2. Šv. Petras privalo gerus žmones įleisti į dangų, bet to nenori daryti. Kodėl? Kaip tu 
manai, ar tie žmonės tikrai geri? Paaiškink. 
3. Kas parodė daugiausia krikščioniškosios meilės Juoduodegiui? Ką tu manai apie 
kitus žmones?  
4. Sceną, kurioje elgetos klausosi Juoduodegio bėdų, galima vadinti ironiška. Paaiškink 
kodėl. 
5. Kaip tu manai, kas pasakos pabaigoje galvoja, kad Juoduodegis „blogais keliais 
nuėjo“? Kodėl taip galvojama? Ar tu tam pritari?  
6. Juoduodegis pasirinko gyventi tarp žmonių, nes norėjo tapti „padoriu žemės 
gyventoju“. Kaip jis tai įsivaizdavo? Ką tu manai apie sąvoką „padorus“; ar ji reiškia tą 
patį, kaip ir „geras“?  
 

Žodynas: 
urbanistinis: veiksmas vyksta mieste, ne kaime; urban 
farmakologija: mokslas apie vaistus; pharmacology 
novelė: trumpa apysakėlė, apsakymas; short story 
estetika: grožio filosofija, mąstymas apie tai, kas yra grožis; aesthetics 
įžvalgumas: gilios mintys; insight 
įnašas: svarbus, vertingas pasiekimas, laimėjimas, indėlis; contribution 
ironija: sąmojingas, pridengtos formos pašiepimas; irony 
siera: lengvai degantis, geltonas trapus metaloidas; sulphur 
smala: ►derva; tar 
padorus: kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos; respectable 
įdarbinti: pasamdyti; to hire 
pripažinti: patvirtinti, kad taip yra; to admit 
smūgis: didelis nemalonumas, sukrėtimas; a blow 
statinė: didelis medinis (ar geležinis) indas; barrel 
tarnyba: apsiimtos vykdyti už atlyginimą pareigos, darbas; service, job, ministry 
visuotinis: kur visi dalyvauja; universal, general, common 
atsisakyti: atmesti; to renounce, to refuse 
palaidūnas; pasileidęs, niekam tikęs; prodigal, libertine 
patirti: sužinoti, išsiaiškinti; to learn, to experience 
kenksmingas: darantis žalą, blogį; harmful 
reiškinys: padėtis; state of affairs, expression, occurrence 
prigimimas: koks gimė; nature 
nebetekti: prarasti; to lose 
pastovus: nesikeičiantis, nedingstantis; steady 
kiūtinti: pamažu eiti, kėblinti; to drag oneself along 
šlubuoti: raišuoti; to limp 
ubagas: ►elgeta; beggar 
prietelis: draugas; buddy 
išrašaluoti: palikti juodas, lyg rašalo, dėmes; to splatter with ink 
paguosti: raminti; to console, to comfort 
bedaliai: neturtingi, nieko neturintis; having nothing, poor 
kriukiai: ramentai; crutches 

Sticky Note
padorus: kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos; respectable 
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prieglauda: vieta, namai, pastogė prisiglausti; shelter 
valkata: kas benamis, bastosi; bum, hobo 
perėjūnas: valkata, neturintis namų; vagabond 
nesvetingas: nepriimantis, nedraugiškas; unwelcoming 
bastytis: klajoti; to wander 
slankioti: be tikslo vaikštinėti, slampinėti; to loaf around, to bum around 
smuklė: užeigos namai su svaiginamaisiais gėrimais; tavern 
sukčius: neteisingas žmogus, apgavikas; swindler, crook 
skundas: bėdojimas, dejavimas; complaint 

 
Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
J.V. Kaupo „Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo“: „Juliaus Kaupo Raštai“, 
Chicago, Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1997 m.  
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
Leonas Miškinas apie Kaupą: 
http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=2045&Itemid=192 
 

Parengė dr. Mirga Girniuvienė 
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