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PKOF. DR. STEPONAS KOLUPAILA 
(1892-1964)

Po 45-rių metų našaus akademinio darbo, bet dar vis kū
rybingas ir darbingas, Steponas Kolupaila mirė 1964 m. balan
džio 9 d. So. Bende, Indiana, netoli Čikagos. Mirė suparaližuotas 
po sunkios, bet neilgos vėžio ligos. Palaidotas Čikagoje, šv. Kazi
miero kapinėse, balandžio 13 dieną.

Gimė 1892 m. rugsėjo 14 d. Tuminiškėse, Latgaloje, netoli 
Lietuvos pasienio. Jo tėvas, medicinos felčeris, buvo gimęs Lie
tuvoje, Vabalninke, Panevėžio aps. Steponas baigė Mintaujos 
gimnaziją 1911 m. aukso medaliu. Po ketverių metų, baigęs geo
dezijos institutą Maskvoje (1915 m.), buvo pakviestas ruoštis 
profesūrai hidrotechnikos srityje. Ligi 1918 m. studijavo Žemės 
Ūkio akademijoje prie Maskvos, vykdė geodezinius ir hidrome
trinius darbus. 1916 m. vedė konservatorijos studentę Janiną 
Tomaševičiūtę iš Šiaulių apskrities. Nors formaliai S. Kolupaila 
turėjo geodezijos inžinieriaus diplomą, bet jo pasirinkta mokslo 
specializavimosi sritis buvo hidrometrija — vandens matavimo 
mokslas, hidrotechnikos arba vandens statybos dalis. Dar tik 
26 metų amžiaus, inž. Kolupaila parašė ir išleido knygą Hidro- 
metrija, 268 psl., rusų kalba, Maskvoje 1918 m. Sekančiais metais 
jis jau buvo geodezijos instituto profesorius Maskvoje, drauge 
tęsdamas pionieriškus hidrometrijos tyrinėjimus, nes tai buvo 
nauja sritis.

Nežiūrint sėkmingai pradėtos karjeros, prof. Kolupaila norėjo 
grįžti savo tėvų kraštan Lietuvon. Čia jam padėjo jo studijų 
kolega inž. Jokūbas Stanišauskis, ir 1921 metais Kolupailų šeima 
persikėlė Lietuvon. Dotnuvoje įsijungė dėstyti Žemės Ūkio tech
nikume, kur jau dirbo jo mokslo kolegos, geodezijos inžinieriai L. 
Gimbutas ir J. Stanišauskis. Netrukus matome S. Kolupailą Aukš
tesniosios Technikos mokyklos dėstytoju Kaune ir 1922 m. pri
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vatdocentu Lietuvos universitete, kur jam teko išvaryti reikšmingą 
vagą per sekančius 22 metus. 1923 m. docentas, 1926 — e. o. 
prof. ir universiteto senato sekretorius, 1940 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto ord. profesorius. Tais metais universitetas suteikė 
prof. Kolupailai inž. daktaro laipsnį už jo išskirtinus mokslo 
darbus, kurių apibūdinimą duoda inž. Juozas V. Danys (Dani
liauskas), buvęs prof. Kolupailos studentas ir vėliau bendradarbis 
Vytauto Didžiojo universitete: « Kapitalinis veikalas Nemuno mata
vimai Smalininkuose 1811-1930 metais1 laikomas klasikiniu hidro- 
metrijos veikalu. Tai yra viena iš retų studijų, kurioje sistema- 
tiškai ir moksliškai sutvarkyta labai ilgo periodo matavimai ir 
stebėjimai. Ši knyga jau daug naudota mokslinėms studijoms ... 
Antrasis hidrometrijos vadovėlis buvo parašytas tik 20 metų 
vėliau (po 1918 m. išleistosios pirmosios knygos), nes anksčiau 
vis jautė, kad dar nepakankamai šią sritį buvo išstudijavęs. 
Tai buvo kapitalinis dviejų tomų veikalas Hidrometrija 2 labai 
sistematiškai parašytas ir puikiai išleistas. Tai yra vienas iš 
pilniausių vadovėlių studijai ir praktikai. Išleistas veikalas susi
laukė labai palankaus įvertinimo iš eilės Europos mokslininkų 
hidrologų Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje 
ir Prancūzijoje. Autorius buvo raginamas išleisti veikalą vokiečių 
ir anglų kalbomis. Žymus vokiečių hidrologas ir instrumentų 
konstruktorius dr. L. A. Ott pasiūlo veikalą išversti į vokiečių 
kalbą ir užtikrina leidimą. Netikėta dr. Ott mirtis ir karo įvykiai 
bei pokariniai nepritekliai Vokietijoje neleido šito įvykdyti.... 
Paliko daug studijų apie Lietuvos vandenis, kurių žymiausios 
yra Lietuvos hidrografija (1924, 1953), Lietuvos ežerai (1932, 1954) 
Nevėžis (1936), Nemunas (1940, 1950) ... Lietuvoje dėstė nuo 
1921 iki 1944 m., taigi, praktiškai buvo beveik visų laisvosios 
Lietuvos inžinierių ir daugelio technikų mokytojas » 3.

Prof. S. Kolupaila dėstė hidraulikos, hidrologijos, hidrometrijos, 
melioracijos kursus ir kartais šalutinius dalykus, kaip skaičiavimo 
techniką (logaritminė liniuotė, nomogramos, skaičiavimo ma
šinos). Jis buvo mėgiamas dėstytojas, pabrėždavo, kad svarbu

1 Kaunas 1930, 376 psl.
2 Kaunas 1939, 1940, 895 psl.
3 Cituota iš Mūsų Vytis, Chicaga 1964, 2 nr.



PROF. STEPONAS KOLUPAILA 535

sugebėti analizuoti ir spręsti problemą, o ne tik atmintinai išmokti 
formules. Profesorius mokėdavo sužadinti studento norą sava
rankiškai studijuoti, galvoti, o tai yra svarbiausia busimajam 
inžinieriui. Dr. S. Kolupaila vykusiai jungė teorinius kursus 
su praktiniu pritaikymu. Pratybos auditorijoje, laboratorijoje 
ir lauke buvo vedamos lygiagrečiai su paskaitomis, kuriose buvo 
perteikiamos naujausios teorijos ir supažindinama su naujų tyri
nėjimų rezultatais. Profesoriui, turėjusiam plačių kontaktų su 
savo srities specialistais kituose kraštuose ir dažnai nuvykstan- 
čiam į tarptautines konferencijas, nebuvo sunku pagauti studentų 
dėmesį.

1940-1941 m. prof. S. Kolupailai teko būti naujai suorga
nizuoto Statybos fakulteto dekanu Kaune. Sunkiuoju sovietinės 
okupacijos metu dekanui pavyko išlaikyti neišblaškytą fakulteto 
personalą, daugumoje paveldėtą iš buvusio Technikos fakulteto, 
ir dar ne vienu atveju suteikti universiteto apsaugą pasižymė
jusiems lietuviams inžinieriams, kaip aviacijos konstruktoriui 
gen. A. Gustaičiui ir kitiems. Vokiečių okupacinei valdžiai užda
rius universitetą 1943 m. pavasarį, S. Kolupaila, kaip ir kiti 
profesoriai, tęsė darbą su studentais privačiuose butuose iki 
pat išvykimo iš Lietuvos 1944 m. vasarą.

Šalia akademinio ir pedagoginio darbo, S. Kolupaila akty
viai įsijungė į jaunos valstybės organizavimą, prisiimdamas 
administracinių pareigų. Suorganizavo Hidrometrinį biurą Plentų 
ir Vandens Kelių valdyboje ir jam vadovavo 1923-1930 m. Lie
tuvos Energijos komiteto Vandens Jėgų skyriaus vedėju išbuvo 
1935-1940 m. Nemėgdamas politikos, ypač partinės, prof. Kolu
paila nesidėjo su politinėmis partijomis. Pagal įsitikinimus, buvo 
artimas Naujosios Romuvos žurnalui ir XX Amžiaus dienraščiui. 
Jis nesivaržydavo pakritikuoti, kas jam nepatikdavo to laiko 
visuomenėje, ypač biurokratizmo ir protekcionizmo apraiškas. 
Visiems žinoma jo neatiaidi kova su Kauno elektros tiekėjais — 
belgų koncesine firma ir jos rėmėjais. Kolupailos kritika ne
buvo vien negatyvi: žodžiu ir raštu jis siūlydavo pozityvius 
sprendimus, negailėdamas savo laiko oponentams įtikinti. Tuo 
galima paaiškinti gausų organizacijų sąrašą, kur randame prof. 
Kolupailos ne tik vardą, bet ir jo darbą valdybose. 1931-1933 m. 
jis buvo išrinktas Kauno miesto tarybos nariu. Nuo 1933 matome 
jį Lietuvos Skautų sąjungos vadovybėje (1937 m. vyriausios
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tarybos narys), aktyviai prisidėdavo prie organizavimo ir vado
vavimo skautų ir studentų ekskursijoms baidarėmis Lietuvos 
upėmis ir ežerais. Siekdamas sukelti entuziazmą Lietuvai pažinti, 
S. Kolupaila rašė jaunimui Skautų Aide ir Ateityje. Jo specia
lios knygutės Mūsų vandens keliai (1933, 1938), Lietuva — gin
taro ir kryžių šalis 1935 m., 20 kelionių po Kauno apskritį (1937 m.; 
kartu su K. Avižoniu ir I. Končium) skynė kelius turiz
mui Lietuvoje. Ne tik rašė ir kalbėjo, bet ir pats nuolat keliavo 
po Lietuvą, fotografavo ir savo patyrimais dalinosi su kitais 
spaudoje ir paskaitose. Jo bendrakeleiviai baidarių ir automo
bilio (savo neturėjo) kelionėse buvo poetinės sielos žmonės, kaip 
kompoz. Juozas Gruodis, dail. A. Žmuidzinavičius, kan. Ad. 
Sabaliauskas, prof. K. Pakštas. Tie ir dar keli kaimynai sudarė 
Kolupailų namų draugų būrelį Aukštojoje Fredoje prie Kaimo. 
Iš čia profesorius pėsčias žygiuodavo apie 4 km į Aleksotą, Fizi
kos Chemijos Institutą, kur buvo jo hidrometrijos ir hidraulikos 
kabinetas ir fakulteto įstaigos, ar į Kauną.

Prof. S. Kolupaila atstovavo Lietuvą Pabaltijo Geodezinėje 
komisijoje, buvo Pabaltijo hidrologinių konferencijų kuratorius 
ir Tarptautinės Hidrologinės Bibliografijos redaktorius. Daly
vavo keturiose geodezijos, 9 hidrologijos, 5 energetikos ir kito
kiose tarptautinėse konferencijose, dažniausiai su paskaita ar 
pranešimu, kurie buvo skelbiami suvažiavimų darbuose arba 
mokslo žurnaluose įvairiomis kalbomis. Toji veikla turiningai 
atsispindi jo raštų bibliografijoje. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
profesorius aplankė savo specialybės reikalais visus Pabaltijo 
kraštus, Rusiją, Lenkiją, Vokietiją, Italiją, Ispaniją, Portugaliją, 
Maroką, o 1936 m. pasaulinės Energijos konferencijos proga J. A. 
V-bes ir Kanadą. Prof. Kolupaila bendradarbiavo bene visuose 
Lietuvos žurnaluose, kur buvo rašoma technikos ar gamtos klau
simais. Jis redagavo universiteto Technikos fakulteto mokslinį 
Technikos žurnalą 1925-1928 m., Lietuvos universiteto penke- 
rių metų apyskaitą 1927 m., Dotnuvos almanachą 1934 m. Pla
čiai žinomas jo XX Amžiaus dienraščio redagavimas 1940 metų 
vasarą buvo tik trumpas epizodas, nes bolševikai visviena dien
raštį uždarė. S. Kolupaila buvo Lietuvos Geografinės draugijos 
vicepirmininkas, Lietuvių-Švedų, Lietuvių-Amerikiečių ir Kali
nių Globos Soterijos draugijų valdybų narys ir Lietuvos Foto 
Mėgėjų draugijos pirmininkas. Įvertindami jo darbus ir nuo
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širdumą jaunimui, Vytauto Didžiojo universiteto studentų skautų 
korporacija Vytis ir Technikos fakulteto studentų vyrija Plienas 
išsirinko profesorių savo garbės nariu, kaip ir Lietuvos Matinin
kų ir Kultūrtechnikų draugija.

Lietuvos vyriausybė apdovanojo prof. S. Kolupailą D. K. 
Gedimino ordenu (II laipsniu).

Atrodė, kad kartais prof. Kolupailos būdavo per plačiai 
užsimota. Iš tikrųjų jis eidavo tik ten, kur jausdavosi esąs reika
lingas savo darbu ar patarimu. Jis neieškojo pramogos ar popu
liarumo. Jo nesutikdavai miesto kavinėse, restoranuose ar ba
liuose begaištančio. S. Kolupaila vedė beveik asketišką gyvenimą, 
negėrė ir nerūkė, nors draugijoje būdavo linksmas ir sąmojingas.

Pasitraukęs nuo antrosios sovietinės okupacijos, prof. Kolu
paila su šeima iš karto apsigyveno Kemptene, Bavarijoje 
(1944.VIII.1), kur jau nuo 1921 m. buvo jam žinoma Otto firma 
ir kuri jam davė darbo hidrometrinių instrumentų tyrimo sri
tyje. Atsivežęs Lietuvos hidrologinės medžiagos, jis ir čia tęsė 
tas studijas ir ruošė naujus raštus. Išlikdamas įgimtu pedagogu, 
ir stovyklinėse sąlygose jis ėmė organizuoti ir dėstyti akade
miniuose technikos kursuose, hidrometrijos kursuose, lietu
vių gimnazijoje ir nuo 1946 m. laikinajame UNRRA universitete 
Münchene, kur padėjo sutraukti būrį mokslą nutraukusių lietuvių 
studentų ir buvusių Vytauto Didžiojo universiteto personalo narių. 
Profesoriaus įsitikinimu, tikriausia priemonė išvengti jaunimui 
stovyklinio gyvenimo demoralizacijos buvo mokytis ir daugiau 
dirbti. Pažinome profesorių Kolupailą, kaip geros nuotaikos 
optimistą, bet anie metai Vokietijoje ir jam nuotaiką numušdavo. 
Savo laiške iš Kempteno jis man rašė : «Ateičiai perspektyvos 
gan tamsios : grįžti į Lietuvą maža turime vilčių. Tačiau nenu
simename ir dirbame » (1944.X.10). Ir sekančiais metais pana
šiai : «... dirbu visuomeninį ir mokslinį darbą, užimtas nuo ryto 
iki vakaro. Nežiūrint to, įkritau į begalinį pesimizmą. Jau metai 
iš namų, o vilties visai netekau grįžti » (1945.VII.14). Kolupailos 
liko gyventi Kemptene iki išvažiavimo Amerikon 1948 m. Pro
fesorius buvo Kempteno lietuvių komiteto narys, Lietuvių Inži
nierių Tremtinių draugijos pirmininkas (1946 m.), bendradar
biavo pabėgėlių spaudoje (Žiburiai, Bangos, Inžinieriaus Kelias, 
Alguvos Baras ir kiti leidiniai). Dėl žmonių nuvertinimo jo nuo
taika dažnai būdavo prislėgta — štai rašė savo bičiuliui kun.
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dr. J. Prunskiui Amerikon : «Nuolat esame terorizuojami, lau
kiame naujo žiauraus skryningo. Bergždžiai stengiasi mus palenk
ti grįžti į Lietuvą, trukdo emigraciją » (1947.III.12.).

Dar būdamas Vokietijoje, prof. Kolupaila gavo pasiūlymą 
profesoriauti J. A. V-se Notre Dame (Indiana) universitete. Čia 
jis pradėjo dirbti 1948 m. gale ir išbuvo iki mirties. Pradžia nebuvo 
lengva. Keliems mėnesiams praėjus, profesorius rašė iš So. Bendo : 
« Universitete turiu sunkiai dirbti: turiu 3 val. paskaitų iš skysčių 
mechanikos (hidraulika ir aerodinamika) ir 16 vai. hidrauli
nėje laboratorijoje. Jau apsipratau su anglų kalba, susipažinau 
su studentais, dabar kiek lengviau. Baisiai daug laiko užima 
namų darbų taisymas, kuriais studentai nežmoniškai apkrauti. 
Be to, ruošiamės praplėsti laboratoriją. Iš Vašingtono gavau 
hidrometrinės literatūros ; pasirodo, kad čia taikomas Lithua
nian method žiemos debitams skaičiuoti. Esu priimtas į A. Geo
physical Union» 4. Paminėtasis žiemos debitų (upių nuotakio) 
skaičiavimo metodas prof. Kolupailos buvo pirmą kartą paskelb
tas lietuvių ir vokiečių kalbomis 1928 m. ir vėliau keliomis 
progomis tarptautiniuose suvažiavimuose. Amerikoje tuoj pat 
1949-1950 m. S. Kolupaila paskelbė tris straipsnius iš hidrome- 
trijos tyrinėjimų profesiniuose žurnaluose. Bet jo širdis buvo 
ir visą gyvenimą liko lietuvių visuomenėje ir spaudoje. Trečiai
siais savo darbo Amerikoje metais S. Kolupaila vėl man rašė : 
«Man tenka sunkiai dirbti, neturiu asistento. Pabaigiau naujos 
laboratorijos projektą, kitą vasarą žada įrengti5. Vargina namų 
darbų taisymas, apie 100 per savaitę. Baisu pagalvojus, kad jau 
treti metai baigiasi čia, o dar nematyti aušros ... » (1951.X.14).

Ilgai vietoje nepabūdamas, prof. Kolupaila vėl išplėtė 
savo plačias pažintis pasaulyje ir ėmė važinėti į kongresus su 
paskaitomis, skelbti savo darbus (žr. bibliografiją), o drauge 
priminti Lietuvos klausimą. Su Amerikos Valstybinio Mokslo 
Fondo (National Science Foundation) ir Notre Dame universite
to parama, prof. S. Kolupaila išleido didžiulį veikalą Bibliography 
of Hydrometry6. Knygos įvadą parašė Notre Dame universiteto 
prezidentas Th. M. Hesburgh, C.S.C., o autoriaus dedikacija

4 Iš 1949.III.28 d. laiško J. Gimbutui.
5 Ji buvo įrengta. J. G.
6 University of Notre Dame Press, 1961, 976 psl.
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atspausta lietuviškai ir angliškai: «Šis veikalas skiriamas tėvų 
žemei — Lietuvai ». Toliau vėl naudosiuos specialisto hidrotech- 
niko J. V. Danio žodžiais 7: « Tai pirma bibliografija pasaulinėje 
literatūroje, apimanti visas hidrometrijos sritis ir yra ilgų metų 
sistemingo darbo rezultatas. Bibliografijoje patalpinta 7.400 
veikalų (su anotacijomis) ir paminėta 4.500 asmenų iš viso pasaulio 
kraštų. Šios žinios išrinktos iš paties prof. Kolupailos asmeniškos 
kartotekos, kurios įrašų skaičius siekė 22.000. Šis veikalas ilgus 
metus bus labai svarbus informacijos šaltinis inžinieriams ir 
mokslininkams». Amerikos profesinė spauda sutiko tą knygą 
palankiai, net su nuostaba, kad knygoje panaudota 30 kalbų 
medžiaga (pavyzdžiui, Civil Engineering).

Kaip Lietuvoje taip ir Amerikoje 8. Kolupaila buvo aktyvus 
lietuvių spaudos bendradarbis. Dažniausiai rašė Drauge, o šiaip 
padalindavo savo straipsnius jų prašantiems redaktoriams (Aidai, 
Technikos Žodis, Mūsų Vytis, Girios Aidas, Lietuvių Dienos). 
1955 m. prof. Kolupaila išrenkamas į pirmąją Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės tarybą, visą laiką buvo Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos, ir kurį laiką Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos centro valdybos pirmininku. 
Akademiniame Skautų Sąjūdyje buvo studentų šalpos Dr. Vydūno 
Fondo pirmininku.

Kaip pasižymėjusį mokslininką, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija ir Lituanistikos Institutas buvo išrinkę profesorių 
savo nariu. Aktyviai dalyvavo Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos dviejuose suvažiavimuose, įvykusiuose Kaune. Antrajame 
suvažiavime 1936.11.24-25 d. turėjo pranešimą apie Hidrologijos 
pažangą, pirmininkavo Gamtos mokslų sekcijos posėdžiams, 
gyvai reiškėsi diskusijose ir buvo išrinktas į L.K.M. Akademijos 
Gamtos mokslų pastovios sekcijos valdybą. Trečiajame Akade
mijos suvažiavime 1939.11.20-21 d. skaitė paskaitą Seniausias 
literatūrinis darbas apie Nemuną, kuri buvo atspausdinta Suva
žiavimo Darbuose (III, 418-423 psl.), pasiūlė Gamtos mokslų sekcijos 
darbų reikalu rezoliuciją, kuri vienbalsiai buvo priimta.

Daug širdies ir darbo skyrė dr. S. Kolupaila Lietuvių Enci
klopedijai. Jo vardas įrašytas nuo pat pradžios jos Garbės Komi-

7 Iš Mūsų Vytis, 1964 m., 2 nr.
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tetan. Redagavo hidrografijos-hidrologijos skyrių ir parašė šimtus 
straipsnių, pirmoje eilėje aprašydamas Lietuvos vandenis—upes, 
upelius, ežerus ir ežerėlius. Panašiai bendradarbiavo S. Kolupaila 
ir nepriklausomoje Lietuvoje Spaudos Fondo leistojoje Lietuviš
kojoje Enciklopedijoje. Naujam tomui pasirodžius, profesorius 
tuoj jį beveik ištisai perskaitydavo ir kritiškai recenzuodavo 
Drauge.

Be jau minėtųjų darbų, prof. dr. Kolupailos nuopelnus Lie
tuvos mokslui galima suvesti į šiuos dalykus : tyrė ir sistemingai 
registravo Lietuvos vandenis, sudarė maksimaliniams debi
tams skaičiuoti formulę, išrado originalų upių žiemos debitams 
skaičiuoti metodą (Amerikoje žinomą, kaip Lithuanian method), 
prisidėjo savo išradimais hidrometrinio malūnėlio komponen- 
tiniam sparnui patobulinti (Ott firmoje). Akademiniame darbe 
rūpinosi išauginti pajėgaus jauno prieauglio. Dabar Lietuvoje 
dirba eilė buvusių profesoriaus asistentų ir studentų. 1964 m. 
kovo mėn. buvo sutartos 6 jo paskaitos seminarui Cornell univer
sitete (New Yorko valstijoje) Distinguished Visiting Professor 
titulu. Atspausdintuose plakatėliuose buvo pažymėta, tarp kitko, 
« former professor at the State University of Kaunas, Lithuania ». 
Deja, liga jau nebeleido to užmojo įvykdyti. Šiaip visada sveikas 
ir greitas, prof. Kolupaila buvo susirgęs 1955 m. ir tada rašė 
iš So. Bendo ligoninės po operacijos : « ... dar buvo bijoma vėžio, 
bet jo nerasta. Daktarai žada grąžinti darbingumą 10 metų! »8

Po to išgyveno 8 su puse metų. 1958.XI.12d. rašė iš So. Bendo : 
«Dar dirbu savo u-te su pilnu apkrovimu, tik laboratorijoje 
turiu studentą. Kas bus kitais metais, dar nežinau ». Tuo metu 
jam buvo 66 metai amžiaus. Išdirbo universitete iki 1963 metų, 
paskutiniuosius metus jau profesoriaus emerito titulu. 1962.X.1 d., 
sulaukęs 70 metų,prof. Kolupaila rašė dr. Vincui Maciūnui: «Sten
giuosi nepasiduoti senatvei ir dar planuoju eilę naujų darbų — 
antrą bibliografijos tomą, kelionę į vieną kongresą Vakarų Austra
lijoje ir net Fulbright’o profesūrą Vienos A.T.M.».

Darbštusis profesorius visada skubėdavo nuo vieno darbo 
prie kito, iš vienos paskaitos į kitą, iš posėdžio į biblioteką, vis

8 Iš 1955.X.17 d. laiško J. Gimbutui.
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su pasipūtusiu portfeliu. Susitikęs pažįstamą, o jų turėjo daug 
ir artimų bičiulių, visada rasdavo laiko stabtelėti, pasikalbėti. 
Jo namuose Kaune ar vėliau So. Bende netrūkdavo svečių, 
vaisingajai šeimininkei poniai Kolupailienei priimant. Kolupailos 
išaugino tris dukteris, išlikusias artimuose ryšiuose su lietuvių 
visuomene ir Amerikoje. Vienas vaikaitis, Steponas-Rimantas 
Bulota labai panašus į savo senelį. Profesorius negailėjo laiko 
ir dėmesio savo kolegoms ir bendradarbiams pagerbti specia
liomis progomis. Laikraščiuose skaitydavome dešimtis S. Kolu
pailos parašytų jubiliejinių biografijų ir nekrologų. Ir čia, kaip 
savo moksliniuose darbuose, jis pasižymėjo tikslumu ir nepa
prasta atmintimi. «Hidropailos», kaip profesorių buvo pava
dinęs Vaižgantas viename savo rašinyje, straipsnių stilius plaukė 
sklandžiai ir gana lakoniškai, kaip upelio srovė. S. Kolupaila 
labai gerbė kan. J. Tumą-Vaižgantą ir jau Amerikoje parašė 
konkursinį straipsnį Draugui apie Vaižgantą, laimėdamas I-ją 
premiją tame 1951 m. Ryškiosios asmenybės konkurse. Tasai 
nukrypimas nuo savo profesinių rašinių, kaip ir daugybė kitų 
straipsnių periodikoje parodo prof. Kolupailos aistrą žurnaliz- 
mui, kuri buvo jo mėgiamas laisvalaikio užsiėmimas, arba, 
sakytume, antrinė profesija, iš kurios jis sau naudos neėmė. Daug 
skaitydamas, prof. pasidalindavo su visuomene naujais patyri
mais, rašydamas knygų recenzijas iš savo srities ir giminingųjų 
gamtos, kraštotyros ir kartografijos temų.

Taikliai suglaudė prof. dr. Stepono Kolupailos asmenybės 
bruožus kun. dr. Juozas Prunskis savo atsiminimų pluoštelyje 
(rankraštyje): «Tauri prof. Stepono Kolupailos asmenybė visam 
mano gyvenimui paliko tokį saulėtą ir šviesų atminimą. Jį paži
nau kaip aukštos erudicijos mokslininką, džentelmeną su visais, 
gilų tolerentą, nors kartu ir tvirtų principų žmogų, skautiškai 
linksmą ir studioziškai gilų». Gausybė profesoriaus studentų, 
bendradarbių ir bičiulių S. Kolupailos mirtimi nustojo nepa
kartojamos asmenybės lietuvių visuomenėje, bet jo darbai ir 
šviesus atminimas lieka su mumis.
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