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Prisimenant Algirdą Julių Greimą
Karolis Rimtautas Kašponis 

Rašant apie vieno semiotikos kūrėjų ir vienos žymiausių pasaulyje Pary-
žiaus semiotikos mokyklos pradininko ir vadovo, kalbininko, lietuvių mitologijos 
tyrinėtojo Algirdo Juliaus Greimo vaikystę ir šeimą susiduriama su nemažais 
sunkumais, nes atkuriamas jo gyvenimas Kupiškyje iš dokumentų, artimųjų ir jį 
pažinojusiųjų prisiminimų, iš daiktų, kurie supo tuo metu. 

„Mano atmintis tik nuo tryliktųjų mano amžiaus metų pradeda šiaip taip funk
cionuoti“, – rašo autobiografijoje Algirdas Julius Greimas1. „Pirmasis mano pris 
imi ni mas <...> – tai dar ankstyvoje vaikystėje išryškėjęs noras nebūti savimi: „Aš 
ne Greimas, iškilmingai pareikšdavau, – aš Algirdas Geidimauckas Bezdukas! Gi 
lus ne bū ties išjautimas <...> tai greičiausiai ir bus „gyvenimo reikšmių sistemos“ išei 
ties taš kas“2.

Beveik visas A. J. Greimo pirmasis gyvenimo dešimtmetis prabėgo Kupišky-
je, o norėdami plačiau pažvelgti į tą jo gyvenimo laikotarpį, turime aptarti tėvų 
ankstesnius veiklos ir gyvenimo bruožus, kurie susiję su Suvalkija, Užnemune. 

Užnemunės pietryčių dalyje XIII a. gyveno baltų gentys – sūduviai, likusioje 
dalyje – lietuviai (aukštaičiai), kurie priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. 
1795 m. Užnemunė atiteko Prūsijai. Napoleonas, 1807 m. nugalėjęs Prūsiją, įkūrė 
Varšuvos hercogystę, kuri apėmė ir Užnemunę. Čia buvo įvesta Prancūzijos civi-
linė teisė – Napoleono civilinis kodeksas, pagal kurį valstiečiai buvo atleisti nuo 
baudžiavos. 1815 m. Užnemunė buvo priskirta Rusijos imperijos Lenkijos karalystei, 
tačiau čia Napoleono įstatymai galiojo iki 1940-ųjų. 1864-aisiais valstiečiai gavo 
žemės ir tapo jos savininkais. Dėl to Užnemunėje žemės ūkis vystėsi sparčiau 
negu kitose Lietuvos srityse, joje atsirado pasiturinčių valstiečių. Jie pirmiau negu 
visoje Lietuvoje ėmė leisti vaikus į specialiąsias mokyklas, Veiverių mokytojų 
seminariją, gimnazijas.

Dėl geresnių ekonominių ir kultūrinių sąlygų Užnemunėje ėmė anksčiau 
formuotis iš valstiečių kilusi inteligentija. Visa tai tiesiogiai susiję su Algirdo Ju-
liaus Greimo tėvais Juliumi Greimu ir Konstancija Greimiene-Mickevičiūte. Julius 
Greimas, baigęs Veiverių mokytojų seminariją 1902 m.3, turėjo atidirbti už stipendiją 
ir buvo paskirtas į Lenkijos Kelcų gubernijos Sobkovo pradžios mokyklą, kurioje 
mokytojavo 1902–1906-aisiais4. Paskui atvyko į dabartinio Kupiškio rajono Šimonių 
miestelį ir čia dirbo mokytoju iki 1911 m.5 Tai buvo pirmasis mokytojas lietuvis 
Šimonių pradžios mokykloje. Žinoma, kad 1910 m. Šimonyse lietuvių tautosaką 
rinko ir lietuvių kalbos mokėsi suomių 
kalbininkas Augustas Robertas Niemis. 
Netolimame nuo Šimonių Migonių kai-
me gimė žymusis architektas Laurynas 
Gucevičius. Ir visa tai darė įtaką jau-
nam mokytojui, būnant tokioje vietoje, 
susijusioje su žymiais žmonėmis.

1 Greimas A. J. Gyvenimas ir galvojimas, Vilnius, 
1998, p. 8.

2 Ten pat.
3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 7, 
b. 1690, l. 5 (toliau – LCVA). 

4 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1224, l. 236.
5 Ten pat.
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1910 m. Julius Greimas veda iš 
Kalvarijos kilusią Konstanciją Mickevi-
čiūtę6, o 1911 m. šeima susilaukia ir 
pirmagimės dukters Gražinos7.

Šimonyse išdirbęs 5 metus, 1911-ai - 
siais iškeliamas į Kupiškio rajono Juod-
pėnų pradžios mokyklą8, 1913 m. – į 
dabartinio Anykščių rajono Kunigiškių 
pradžios mokyklą9. 1915-aisiais prasi-
dėjus Pirmajam pasauliniam karui, 
mokyklos iš Lietuvos evakuojamos į 
Rusijos gilumą. Julius Greimas kurį lai-
ką mokytojavo Perekopivkoje, o žmoną 
Konstanciją su dukra Gražina likimas 
nubloškė į Romnus. 1915 m. gruodžio 
6 d. Julius Greimas apdovanojamas si-
dabro medaliu su užrašu „Už ryžtingu-
mą“10. O visa šeima susitinka tik Tuloje, 
sename tradicinių rusiškų „samovarų“, 
armonikų ir ginklų gamybos centre.

J. Greimas mokytojavo lietuvių 
pabėgėlių mokykloje Tuloje. 1917 m. 
kovo 9 d. šeimoje gimsta antras vai-
kas – sūnus Algirdas Julius Greimas11. 
Kaip tik Tuloje buvo padaryta ir jo 
pirmoji žinoma nuotrauka – sėdinčio 
ant motinos kelių 1918 m.

1918 m. Greimų šeima, grįžusi jau į Nepriklausomą Lietuvą, vėl apsigyve-
na Kunigiškiuose, ten pat, iš kur buvo evakuoti, ir vokiečių okupacinė valdžia 
vėl leido Juliui mokytojauti Kunigiškių pradžios mokykloje12. Apsigyveno tame 
pačiame mediniame mokyklos pastate, kuriame dabar yra Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejus.

Nuo 1919 m. J. Greimas perkeliamas mokytojauti į Kupiškį, metus dirbo pra-
džios mokykloje, o nuo 1920-ųjų skiriamas į progimnaziją13, įvairiais metais turėjusią 
keletą pavadinimų: Kupiškio aukštesnioji mokykla 1917–1919 m., Kupiškio progimna-
zija 1919–1925 ir 1936–1938 m., Kupiškio 
vidurinė mokykla 1925–1936 m.14 Nors 
keitėsi pavadinimai, mokykla liko ta 
pati, todėl daugiausia vartosime pro-
gimnazijos pavadinimą, labiausiai ati-
tinkantį jos turinį.

Kupiškio progimnazijos moky-
tojai buvo kvalifikuoti pedagogai. Iš 
jų baigę universitetą: Ipolitas Francke-
vičius (Maskvos), Justinas Jankevičius 

6 Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1055, ap. 1, 
b. 35, l. 36 (toliau – LVIA). 

7 LVIA, f. 669, ap. 19, b. 174, l. 67.
8 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1224, l. 236.
9 Ten pat.
10 Ten pat.
11 LCVA, f. 556, ap. 1, b. 375, l. 62. 
12 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1224, l. 236 apv.
13 LCVA, f. 391, ap. 7, b. 1690, l. 6.
14 Ir mes kupiškėnai, sud. L. Vidugiris, Vilnius, 1997, 
p. 19, 22, 25. 

Algirdas Julius Greimas ant motinos  
Konstancijos MickevičiūtėsGreimienės kelių 
Tuloje (Rusija). 1918 m. Iš Felicijos Jakutytės 
albumo 
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(Sankt Peterburgo), Domas Jankevičius (Tartu), Petras Rauduvė (Lietuvos), Jonas 
Venckavičius (Kazanės), J. Špakevičius buvo baigęs Rygos politechnikos institutą, 
kunigas Antanas Bajorinas Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje įgijęs daktaro 
laipsnį, Mozės tikybos dėstytojas Motelis Ofmanas baigęs „Javne“ rabinų mokyklą, 
kiti – mokytojų seminarijas arba turėjo panašų išsilavinimą15.

J. Greimas Kupiškio progimnazijoje pradėjo mokytojauti turėdamas beveik 
dvidešimties metų pedagogo darbo patirtį. Dėstė lietuvių kalbą, aritmetiką, dai-
lyraštį, buvo mokyklos pedagogų tarybos sekretorius, Kupiškio miesto valdybos 
raštvedys. Pažinojusieji J. Greimą prisimena, kad jis buvo ramaus būdo, darbštus, 
mylimas mokinių. Mokytoja Felicija Jakutytė, kuriai J. Greimas dėstė lietuvių kal-
bą, pasakojo, kad mokytojas reikalaudavo atmintinai mokėti pirmosios lietuviškos 
knygos – Mažvydo „Katekizmo“ eiliuotą prakalbą.

J. Greimas buvo vienas labiausiai vertinamų mokyklos mokytojų Kupiškio 
progimnazijoje ir jo atlyginimo dydis buvo mažesnis tik už mokyklos direktoriaus 
atlyginimą. Mokyklos mokytojai ir mokiniai, miesto inteligentija J. Greimą labai 
gerbė. Jo žmona Konstancija Greimienė dirbo raštvede toje pačioje progimnazijoje.

Kupiškio progimnazijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama lietuvių, taip pat 
lotynų ir vokiečių kalboms, aritmetikai. Deramą vietą užėmė estetinio ugdymo dalykai: 
piešimas, dailyraštis, rankdarbiai, dainavimas, choras. Mokykla pasižymėjo religine 
tolerancija: greta Romos katalikų tikybos pamokų žydų tautybės mokiniams buvo 
dėstoma Mozės tikyba. 1920 m. mokėsi 239 mokiniai (78 mergaitės, 161 berniukas)16.

Pasak Felicijos Jakutytės ir remiantis archyvo dokumentų duomenimis17, tik 
atvykus į Kupiškį Greimų šeima įsikūrė žymaus vietos verslininko žydo Izraelio 
Trapido name Skapiškio gatvėje (dabar Vytauto g. 12), netoli jos namų, kuriame 
vėliau buvo Kupiškio 1-oji pradžios mokykla, o vedėju 1944–1945 m. dirbo Balys 
Kašponis, vėliau joje mokytojavo Marija Kašponienė. Mokydamasi Felicija Jakutytė 
bendravo ir draugavo su Trapidų dukra Franke Trapidaite ir dažnai lankydavosi 
jos namuose, susitikdavo su Algirdu Juliumi Greimu. 

1923–1925 m. Greimų šeima kartu su jau paūgėjusiais dukra ir sūnumi bei 
1923 m. gimusiu trečiu vaiku sūnumi Romualdu18 gyveno buvusiame Jono Jakučio 
name Skapiškio g. 23 (dabar – Vytauto g. 28) Kupiškyje. Pasak Felicijos Jakutytės, 
Greimų šeima įsikūrė kairiojoje namo dalyje, kurioje buvo trys erdvūs kambariai ir 
virtuvė. Pro jų langus buvo matyti greta esantys Kupiškio progimnazijos rūmai, o 
pro kitus du langus – Skapiškio gatvė. Kadangi namo savininkas J. Jakutis buvo 
dailidė ir devynių amatų bei užsiėmimų meistras – elektrikas, fotografas, zakristi-
jonas, liaudies menininkas ir t. t. – daug staliaus apdailos darbų jis pats ir atliko. 
Namas Kupiškyje išsiskyrė vidaus ir išorės grožiu, buvo daili verandėlė ir balkonas, 
kurie šiuo metu jau yra sunykę. Priešais šį namą dabar yra Kupiškio Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus gimnazija.

Algirdo J. Greimo polinkis moky-
tis ir gebėjimai išryškėjo anksti. 1924 m. 
jis įstojo į Kupiškio miesto pradžios mo-
kyklos 1-ąjį skyrių19. 1925–1926 moks -
lo metais lankė Kupiškio valsčiaus 
pra džios mokyklos 2-ąjį skyrių, kurio 

15 Ten pat, p. 20–25. 
16 Ten pat, p. 23. 
17 LCVA, f. 404, ap. 1, b. 46, l. 32, 38; f. 404, ap. 1, 
b. 154, l. 53.

18 LVIA, f. 669, ap. 19, b. 218, l. 100.
19 LCVA, f. 799, ap. 14, b. 23, l. 2.
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Keturios draugų šeimos Kupiškyje. Pirmoje eilėje (iš kairės): Algirdas Julius Greimas, Gražina 
Greimaitė, Aldona Stukaitė, Anelė Stukienė, Algirdas Stukas, liaudies meistras, dailidė Jonas 
Jakutis; antroje eilėje: Konstancija Greimienė, Marytė Stukaitė, Anelė Jakutienė, Bronė Plūkaitė, 
Julė Plūkienė; trečioje eilėje: mokytojas Julius Greimas, Felicija Jakutytė, giedojimo mokytojas, 
vargonininkas Ignas Plūkas, vaistininkas Juozas Stukas. Kupiškis. 1920 m.  
Iš F. Jakutytės albumo 

Namas buvusioje Skapiškio (dabar – Vytauto) gatvėje Kupiškyje, kuriame 1923–1925 m. gyveno  
būsimasis kalbininkas, mitologas, semiotikos pradininkas profesorius Algirdas Julius Greimas 
(1917–1992). Jame gimė ir gyveno būsimoji mokytoja, Kupiškio garbės pilietė Felicija Jakutytė 
(1914–2012). 2011 m. Aušros Jonušytės nuotr. 
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mokytoja buvo pirmojo Kupiškio burmistro, kilusio iš bajorų, K. Juozako dukra 
O. Juozakaitė20. Algirdas J. Greimas iš bibliotekėlės imdavo daug knygų. Tai liudija 
likęs įrašas, kuriame pažymėta, kad Greimui išduotos 28 knygos ir 8 žurnalai21. 
Palyginti su kitais mokiniais, tai vienintelis atvejis, kai besimokantysis skaitė tiek 
daug leidinių.

Labai greitai, per dvejus metus, baigęs sutrumpintu laikotarpiu pradžios 
mokyklą, Algirdas J. Greimas 1926 m. rugsėjo 1 d. buvo priimtas į Kupiškio pro-
gimnazijos (vidurinės mokyklos) pirmąją klasę22, kurioje buvo 49 mokiniai, iš jų 
28 mergaitės, 21 berniukas ir dar 7 Mozės tikėjimo23 mokiniai. A. J. Greimas buvo 
maždaug dvejais metais jaunesnis už kitus. Įrašai klasės žurnale – atestavimo inten-
syvumas – rodo, kad mokytojai sėkmingai valdė didžiulę klasę, puikiai išaiškindavo 
dėstomus dalykus nepamiršdami patikrinti mokinių žinių. Algirdo J. Greimo tėvas 
dėstė aritmetiką ir dailyraštį, o pradžioje progimnazijoje lietuvių kalbą – žymaus 
kalbininko Juozo Balčikonio mokinė Adelė Radzevičiūtė, nuo spalio mėnesio Vaiž-
ganto giminaitė mokytoja Liudvika Ruseckaitė, 1923 m. baigusi Kauno mokytojų 
seminariją. Mokinių įgūdžiai ir mokėjimai buvo vertinami penkių balų sistema su 
pliusais ir dviejų pakopų minusais. Visa tai sudarė keliolikos balų sistemą. Pavyz-
džiui, pažymių eilė: 1 2= 2– 2 2+ 3= 3– 3 3+ 4= 4– 4 4+ 5= 5– 5. Tai 16-kos balų 
sistema, kuri buvo išsamiai taikoma atestuojant moksleivius. Jų vertinimas klasėje 
skirstytinas į tris grupes: geriausių mokinių grupė, kuriai priklausė Algirdas J. 
Greimas, vidutinių mokinių grupė, kurios mokiniai buvo Algirdo draugai Povilas 
Zulonas, Jonas Pauliukas, ir prasčiau besimokančių grupė, kurioje buvo ir Povilas 
Vanagas. Baigęs 1-ąją klasę, 1927 m. Algirdas J. Greimas perėjo į 2-ąją, kurioje buvo 
jau 23 berniukai24. Tačiau tų pačių metų spalio pradžioje kartu su tėvais išvyko 
mokytis į Šiaulius, nes tėvą ten paskyrė pradžios mokyklų inspektoriumi25.

Nuo 1925 iki 1927 m. rudens šeima gyveno Glemžų namo kairiojoje dalyje, 
Maironio g. 9, Kupiškyje26. Verta prisiminti, kad tame name gyveno Elvyra Glem-
žaitė-Dulaitienė, būsimoji etnografinės ir tautosakos medžiagos rinkinio „Kupiškėnų 
senovė“ (1958) autorė, Mikalina Glemžaitė, būsimoji darbo „Kupiškėnų vestuvinin-
kai“ (1936) autorė, Stefanija Glemžaitė – medikė. Plačiai žinomos savo veikla, dar 
palyginti jaunos kraštotyrininkės Glemžaitės darė įtaką Greimų šeimai gerąja prasme.

Įdomu tai, kad Algirdas J. Greimas (malonybinis vardas Aliukas) apie 1926 m. 
buvo pakviestas ir į vestuves pajauniu, būdamas vos devynerių. Ne ką vyresnė buvo 
ir jo draugė pamergė Felicija Jakutytė, turėjusi dvylika metų. F. Jakutytė prisiminė: 

„Mus abu Kupiškio klebonas kunigas Bajorinas pakvietė pajauniuos, kai buvo jo vienos 
padėjėjos vestuvės. Aš, Aliukas, Bronė Plukaitė – vargonininko duktė ir klebono sū  
nėnas Mečys Bajorinas – visi buvome pajauniai. Buvome bažnyčioje ir paskui šokom kle
bonijoje. Paskui man Aliukas sako: „Aš tai 
tau visus saldainius atidaviau, kur mama 
nupirko, o Mečys – Bronės pusę suvalgė...“27 

Kupiškėnų vestuvėse yra išlikusi tra-
dicija: pajaunys, reikšdamas pagarbą, 
apdovanoja pamergę.

20 LCVA, f. 799, ap. 14, b. 10, l. 1, 2.
21 LCVA, f. 799, ap. 14, b. 3, l. 55.
22 LCVA, f. 655, ap. 1, b. 19, l. 70.
23 Ten pat.
24 LCVA, f. 655, ap. 1, b. 29, l. 69.
25 LCVA, f. 556, ap. 1, b. 375, l. 64.
26 LCVA, f. 655, ap. 1, b. 19, l. 70.
27 Įrašas, Kupiškis, 2001 08 21. Karolio Rimtauto Kašponio 
asmeninis archyvas, Vilnius.
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1971 m. Algirdas J. Greimas aplankė Kupiškį, kalbėjosi su Felicija Jakutyte, 
Povilu Zulonu, rajono vadovais. Ir tai jam paliko neišdildomą įspūdį grįžus į 
vaikystės miestą. Apie tai jis pasakojo Povilui Zulonui. 

„Iš Kupiškio grįžtu praturtėjęs. Džiaugiuosi, kad taip išaugęs ir išgražėjęs Kupiškis, kad 
čia gimė „Kupiškėnų vestuvės“, kad Kupiškyje tokie neramūs žmonės. Ne veltui prisimi
nimų šmėklos man ramybės nedavė. Ačiū! Norėčiau, kad šis mūsų susitikimas būtų ne 
paskutinis“, – atsisveikindamas kalbėjo Algirdas Julius Greimas. 

Taip rašė Povilas Zulonas laiške laikraščiui „Kupiškėnų mintys“28.
A. J. Greimo klasės draugas Povilas Zulonas režisavo ir atliko piršlio vai-

dmenį teatralizuotose „Kupiškėnų vestuvėse“, kurios buvo suvaidintos per 600 
kartų ir išgarsėjo Lietuvoje. Viename laiške A. J. Greimas P. Zulonui rašė: 

„Apie „Kupiškėnų vestuves“ daug girdėjau, mano duktė (ji rašo daktaratą „Eglė žal 
čių karalienė“) net kanadišką plokštelę turi. Tai geras autentiškas spektaklis, kokių 
pasaulyje dar maža. Didelis bravo! Pačiam ir bendradarbiams, kuriuos prašau pasveikin  
ti nuo seno kupiškėno. Su mielais prisi
minimais – Algirdas Greimas, Paryžius, 
1971 m.“29

Kupiškio vidurinės mokyklos (progimnazijos) 2a klasės mokiniai su mokytoju Juliumi Greimu. 
Pirmoje eilėje (iš kairės): antras – Jonas Pauliukas, ketvirtas – Algirdas Julius Greimas;  
antroje eilėje: trečias iš kairės – Povilas Zulonas, pirmas iš dešinės – Povilas Vanagas,  
centre – mokytojas Julius Greimas. 1927 m. rugsėjo 29 d. Iš Stanislavos Zulonienės albumo 

28 Zulonas P. Tolimas ir toks artimas, Kupiškėnų 
mintys, 1992, kovo 7, nr. 19(6376), p. 3. 

29 Ten pat.
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© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

Ne tik susitikimai Kupiškyje, bet ir vaikystės prisiminimai nuolatos užimdavo 
svarbią vietą A. J. Greimo rašiniuose, kuriuose mums atsiskleidžia jo išgyvenimai. 

„Mintyse grįžtu prie savo vaikystės Kalėdų eglutės, kurios papėdėje kasmet įrengdavau pra
kartėlę, papuoštą lotynišku, man tada nesuprantamu užrašu: Pax hominibus bonae voluntatis. 
O dabar šis užrašas pasidarė suprantamas, toli nusinešdamas vaikystės dienų palaimą <...>.“30 

Net ir nelengvi to meto darbai jam dabar primena romantikos kupinas dienas ir 
naktis, gamtos grožį: 

„Apie 1927 m. teko laimė papiemenauti kiek Aukštaitijoje, stambaus gaspadoriaus ūkyje: 
plačiai nusidriekusios pievos, pelkėtos ganyklos, naktigonės pamiškėse.“31

Lietuvoje paplitusi nuomonė, kad anksti pradėję mokytis vaikai, vaikai iš 
kaimo mokytojų šeimų, gimę antruoju vaiku šeimoje būna gabūs. Šie gyvenimo 
ženklai būdingi A. J. Greimo ankstyvajai vaikystei. Jo tėvas – autoritetingas pro-
gimnazijos mokytojas, motina – išsilavinusi, darbšti, elegantiška moteris, o visa 
Greimų šeima buvo darni, pasiturinti, draugavusi su Kupiškio šviesuomene ir 
buvusi gerbiama. Kupiškėnų papročiai, turtingos liaudies meno tradicijos, apylinkių 
gamtos grožis paliko vaikui gilius pėdsakus, išlikusius visą gyvenimą žymiojo 
profesoriaus, semiotikos pradininko širdyje. 

Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2015 11 30, serijos „Lietuvos  
valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas  
2016 11 28, pirmą kartą paskelbtas 2016 12 29 elektroninio serialinio  
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 visatekstėje  
svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame  
leidinyje yra LLT:2016-37/98-284/HI.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Kupiškis“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Aušra Jonušytė).

Straipsnio kalbos redaktorė Vida Kasparavičienė, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná 
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai 
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio 
pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo 
paskelbimo svetainëje www.llt.lt datas (jei šios 
datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo 
svetainëje www.llt.lt data).

30 Greimas A. J . Iš arti ir iš toli, Vilnius, 1991, 
p. 432.

31 Ten pat, p. 257.


