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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

RašytojoČeslovoGrincevičiaus
gyvenimokelias,darbaiir

prisiminimaiapiejį
StasėPetersonienė

Ra šy to jas Čes lo vas Grin ce vi čius (1913-1994) į šį pa sau lį at ke lia vo 1913 
m. sau sio 4 d. Vil ki jo je, bet su naš le ma my te vi są vai kys tę ir pa aug lys tę pra lei do 
Jos vai niuo se, Kė dai nių ap skri ty je. Tai mo ti nos tė viš kė. Bai gęs Jė zui tų gim na zi-
ją Kau ne 1933 m. įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Te olo gi jos ir fi lo so fi jos 
fa kul te tą. Stu di ja vo li te ra tū rą, pe da go gi ką ir bib lio lo gi ją. 1943 m. bai gė uni ver-
si te tą, bib lio lo gi jos spe cia ly bę Vil niu je.

Stu di juo da mas vi są lai ką dir bo uni ver si te to bib lio te ko je.
1944 m. ru de nį nuo Lie tu vos oku pa ci jos pa si trau kė į Aust ri ją, į Salz bur-
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gą, Mo car to mies tą. Čia su lau kė ka ro pa bai gos. Čia su prof. V. Krė ve bu vo įkū rę 
Lie tu vių liau dies uni ver si te tą ir gim na zi ją. Abu pa si keis da mi va do va vo šioms 
švie ti mo įstai goms ir dės tė lie tu vių kal bą ir Lie tu vos is to ri ją. 

Kad ir la bai bu vo pa mi lęs šią edel vei so tė vy nę, 1949 m. iš vy ko į Šiau rės 
Ame ri ką. Ap si gy ve no Chi ca gos prie mies ty je Ci ce ro. Bu vo Aukš tes nio sios li tu-
a nis ti nės mo kyk los di rek to rius ir mo ky to jas. 1967-1948 m. bu vo Pe da go gi nio 
li tu a nis ti nio ins ti tu to Lie tu vos is to ri jos lek to rius. 1968-1969 m. Ci ce ro bu vo 
įkū ręs Lie tu viš kų stu di jų ins ti tu tą, ku rio tiks las bu vo reng ti jau nus lie tu vius lie-
tu viš kiems dar bams. 

1969-1993 m. – vie nas iš dien raš čio „Drau gas“ re dak to rių. Pra džioj – pir-
mo jo pus la pio, o vė liau – dar ir hu mo ris ti nio pus la pio „Spyg liai ir dyg liai“ re-
dak to rius.

1985-1988 m. – Lie tu vių ra šy to jų drau gi jos pir mi nin kas. Vi sur ir vi sa da 
ak ty vus. Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos, Chi ca gos sky riaus vie nas iš kū-
rė jų. Vie nas iš Li tu a nis ti kos ins ti tu to, Lie tu vių is to ri jos drau gi jos kū rė jų. Pri-
klau sė Li tu a nis ti kos ty ri mo ir stu di jų cen tro ta ry bai.

1972-1994 m. – Pa sau lio lie tu vių ar chy vo Chi ca go je di rek to rius. Ar chy-
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vas jo lai kais pa si pil dė tūks tan čiais nau jų kny gų ir įvai riau sių lei di nių. Ar chy ve 
dir bo Le o nar das Ke ru lis, Liu das Kai rys ir Ri čar das Pe ter so nas.

ČeslovasGrincevičius–kūrėjas

1953 m. iš lei do no ve lių ir le gen dų rin ki nį „Vi dur nak čio var go nai“. Veiks-
mas vyks ta ma žam ne pri klau so mos Lie tu vos mies te ly je. Įvai rūs fan tas ti niai pa-
sa ko ji mai su ke lia ma giš ką at mos fe rą, bet čia nė ra nei liūd nos me lan cho li jos, nei 
grau de ni mų, tik skaid ri ir hu mo ris tiš ka nuo tai ka.

1970 m. iš ei na mo zai ki nis ro ma nas „Ge ro ji va sa ra“. Ma ža me Lie tu vos 
mies te ly je au to riui įvai riau sius at si ti ki mus pa sa ko ja to mies te lio gy ven to jai. 
Kny go je to kių pa sa ko ji mų yra 30. Jie vi si skir tin gi, ne tu ri ben dros fa bu los, bet 
vis kas su ka si ap link tą mies te lį. 

1985 m. iš lei džia mi „Vi du die nio var pai“. Čia daug skau džių įvy kių, bet 
ir gied rios nuo tai kos, skaid rios me lan cho li jos. Už šią kny gą Čes lo vas Grin ce vi-
čius ga vo 1985 m. Lie tu vių ra šy to jų drau gi jos pre mi ją. Šios kny gos dvi no ve-
lės yra iš vers tos į vo kie čių kal bą ir at spaus din tos Lie tu vos vo kie čių met raš ty je 
„Hei mat Gruss“.

La bai įdo mus ap sa ky mas „Vil niaus laik ro dis“. Lie tu vo je pa gal šį ap sa ky-
mą yra su kur tas fil mas. Fil mas daug kar tų ro dy tas ir Chi ca go je, jau ni mo ypač 
pa mėg tas.

Vai kams Č. Grin ce vi čius 1972 m. iš lei do pui kią kny gą „Vys ku po ka ti nas“. 

Kitidarbai

Su li te ra te Ali na Skrups ke lie ne su re da ga vo šešia to mį apie prof. Juo zą 
Bra zai tį-Amb ra ze vi čių. Su re da ga vo „Lie tu vių li te ra tū ra sve tur“ bib liog ra fi jų 
sky rių. Bu vo vie nas iš is to ri nio lei di nio „Tau tos pra ei tis“ re dak to rių. 

Daug kam pa dė jo, pa ta rė, glo bo jo jau nus ra šy to jus.
Žmo na Al do na di de lė mis Čes lo vo pa stan go mis at vy ko iš oku puo tos Lie-

tu vos. Ji Lie tu vo je stu di ja vo lie tu vių li te ra tū rą. Čia la bai džiau gė si lais vu žo-
džiu, la bai gra žiai de kla ma vo, gra žiai dai na vo. Čes lo vą iš ly dė ju si į Am ži ny bę 
ne tru kus ir pa ti iš ke lia vo.

Česlovoasmuo

Nuošir du mas ir išti ki my bė drau gys tei. Taip su si drau ga vom, kad Čes lo vo 
pa kvies tas ma no vy ras Ri čar das pra dė jo dirb ti Pa sau lio lie tu vių ar chy ve. Daž-
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nai lan ky da vo mės Al do nos ir Čes lo vo na muo se. Di džiu lis sa lo nas, prie vie nos 
sie nos iki lu bų – kny gų len ty nos. Ant ros sie nos len ty no se – įvai riau si mu zi kos 
įra šai. Tik pa ple pė jus apie mies to ar lie tu viš ko gy ve ni mo nau jie nas Čes lo vas 
už de da plokš te lę. Klau so me, ra gau ja me rau do ną vy ną ir gar džiuo ja mės Al do nos 
kep tais py ra gai čiais. Kal ba mės. Daž nai Čes lo vas po ri na, kur jis la biau siai no rė-
tų gy ven ti. Ži no ma, pir miau sia Lie tu vo je, o pas kui – Salz bur ge, Mo car to mies te, 
kur daug kal nų ir mu zi kos. Ir kai 1992 m. mū sų šei ma ap lan kė šį šau nų Aust ri jos 
mies tą, su pra to me, ko dėl Čes lo vas taip to mies to il gė jo si. 

1994 m. pa va sa ris. Čes lo vas li go ni nė je. Lan ko me. Kaip Jis nu džiug da vo. 
Pui kiai pri si me nu Jo žo džius: „Sta se le, Ri čar dė li, ačiū, ačiū, kad ma nęs ne už-
mirš ta te, ne už mirš ki te ir to liau“. 

Iš ke lia vo Am ži ny bėn po ke lių die nų. Pa lai do tas Vil niu je.
Ne, Čes lo vai, to kie žmo nės ne už mirš ta mi. Ti kiu, prie kie no gy ve ni mo pri-

si lie tė Čes lo vas Grin ce vi čius, tas pa ju to gi lios žmo giš kos ši lu mos ir dė kin gas 
Die vui ir li ki mui, kad to kį žmo gų gy ve ni me bu vo su ti kęs.

ČeslovoGrincevičiauskapasAntakalniokapinėseVilniuje.AlgirdoGirininkonuotr.


