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Mûsø kultûros paveldas
Ðiø metø kovo 9-àjà sukaks 95- eri,
kai 1917 metais Tuloje (Rusija) gimë pasaulinio garso mokslininkas, kalbininkas,
lietuviø mitologijos tyrinëtojas, vienas ið semiotikos kûrëjø, vienos þymiausiø pasaulyje Paryþiaus semiotikos mokyklos pradininkas ir vadovas profesorius Algirdas Julius Greimas. O ðiø metø vasario 27-àjà
sukako lygiai 20 metø nuo jo mirties.
Ðiems dviems jubiliejams prisiminti
buvo parengta nuotraukø, knygø, spaudos
publikacijø paroda “Pro mokslininko vaikystës langus…” Svëdasø kraðto muziejuje, veikianèiame Kunigiðkiø kaime (Anykðèiø rajonas).
Tai jau antroji tokio pobûdþio paroda,
skirta þymaus profesoriaus atminimui, eksponuojama Kunigiðkiø muziejuje. 2009 –
aisiais metais èia veikë lietuviø ir prancûzø kalbomis parengta paroda „Algirdo Greimo vaikystë“.
Ið pirmo þvilgsnio atrodo keistoka ir ne
vienam mûsø laikraðèio skaitytojui gali kilti
klausimas: „Kaip yra susijæ tarpusavyje
kuklus sodþiaus muziejus ir 1917 metø kovo 9-àjà Rusijos mieste Tuloje gimæs, 1992
metø vasario 27-àjà Prancûzijos sostinëje
Paryþiuje miræs garsusis lingvistas, ryðkus
mokslo ðviesulys prof. Algirdas Julius Greimas?“
Taèiau, kaip greitai paaiðkës ið ðio
raðinio, tarpusavio ryðiø egzistuojama, nes
Kunigiðkiuose prabëgo vieneri bûsimojo
mokslininko gyvenimo metai. Bûtent pro
ðio pastato, kur dabar veikia muziejus, langus vaikystëje Algiukas Juliukas þvalgësi á
Kunigiðkius, èia kieme jisai þaidë, krykðtavo...
Kur mokytojavo mokslininko tëvas
Kunigiðkiuose dar carizmo laikais buvo pastatyta pradþios mokykla, kuri veikë ilgus deðimtmeèius ir kurioje mokësi
iðtisos kunigiðkieèiø ir aplinkiniø kaimø
þmoniø kartos. Èia, Kunigiðkiø pradþios
mokykloje, mokësi daug vaikø, ið kuriø
vëliau iðaugo þymûs þmonës : lietuviø literatûros klasikas, visuomenës veikëjas
kanauninkas Juozas Tumas- Vaiþgantas,
akvarelës meistras Kajetonas Sklërius, iðeivijos raðytoja Alë Rûta (Elena NakaitëArbienë), miðkininkas Algirdas Matulionis, Lietuvos kariuomenës karininkas
tremtinys Alfonsas Sklërius, chemijos
mokslø daktaras doc. Feliksas Staniulis,
architektas Bronius Kazlauskas ir kt. Tame paèiame mokyklos pastate buvo árengti ir butai mokytojams. Istorijos ðaltiniai
byloja, kad mokytojai Kunigiðkiuose keitësi labai daþnai. Kunigiðkiø pradþios mokykloje net du kartus mokytojavo Julius
Greimas, kilæs ið Suvalkø gubernijos Liudvinavo parapijos Ðilavoto kaimo. 1882
metais gimæs, dvideðimties sulaukæs vyresnysis ûkininkø Greimø sûnus Julius
baigë Suvalkø gubernijos Veiveriø mokytojø seminarijà. Po to prasidëjo pedagoginis darbas. 1902-1906 metais mokytojavo Lenkijoje- Kelcø gubernijos Sobkovo pradinëje mokykloje, 1906-1913 metais darbavosi Panevëþio apskrities Kupiðkio valsèiuje- Ðimoniø, o paskui – Juodpënø pradinëse mokyklose.
1910 metais 28-metis mokytojas Julius Greimas susituokë su 24-eriø Konstancija Viktorija Mickevièiûte, kilusia ið
Uþnemunës vietovës- Kalvarijos. Po metø jø namuose jau krykðtavo dukrelë Graþinutë... 1913 metais mokytojas Julius
Greimas paskiriamas mokytojauti á Rokiðkio apskrities Svëdasø valsèiaus Kunigiðkiø pradþios mokyklà, kur jis darbuojasi iki 1915 metø vasaros. Kadangi vyko
Pirmasis pasaulinis karas, Greimø ðeimai
1915 metø birþelio mënesá teko evakuotis á Rusijà. Apsigyvena Tuloje, kur iki
1918 metø vasaros Julius Greimas mokytojavo lietuviø pabëgëliø mokykloje.
1917 metø kovo 9-àjà Tuloje ir gimë
bûsimasis mokslininkas Algirdas Julius
Greimas.
1918 metø vasarà Greimai jau su
dviem vaikais- septynmete Graþina ir metukø Algirdu Juliumi- gráþo á Lietuvà.
Vienerius metus Julius Greimas vël mokytojavo Kunigiðkiuose. Jø ðeima, kaip ir
anksèiau, ásikûrë mokytojams skirtame
bute mokyklos pastate.
Kaip rodo ðio mokytojo biografiniai
duomenys, 1919-1920 mokslo metais jis
jau mokytojavo Kupiðkio pradþios mokykloje, vëliau- Kupiðkio vidurinëje mokykloje, kur mokë lietuviø kalbos, aritmetikos ir dailyraðèio. Á Kunigiðkius sugráþti jam nebebuvo lemta...
Ið burmistro posto- á tremtá...
Gabus pedagogas, aktyvus visuomenininkas, Ðauliø organizacijos narys Julius Greimas buvo pastebëtas ir paaukðtintas pareigose. 1927 metais jis paskiriamas á Ðiaulius pradiniø mokyklø inspektoriumi ir vidurinës mokyklos mokytoju. Po ketveriø metø tas paèias pareigas jis uþima jau Marijampolëje, o nuo
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Sodþiaus muziejus mena ir
pasaulinio garso mokslininkà
rantø kursus, bet dël politiniø motyvø
(burþuazinës Lietuvos burmistro sûnus)
karininko laipsnio negavo, bet buvo paleistas á karininkø atsargà.
Apsigyvenæs Ðiauliuose, dirbo mergaièiø gimnazijoje, dëstë Prekybos institute. Buvo valstybinës leidyklos redaktorius, dalyvavo Ðiauliø apygardos Meno
ir mokslo centro darbe. Bûdamas vienu
ið almanacho „Varpai“ organizatoriø ir
iniciatoriø, èia paskelbë pirmuosius savo
mokslinius straipsnius.
1944 metais iðvyksta ið Lietuvos.
1947-1949 metais buvo Moksliniø tyrimø centro Paryþiuje moksliniu tyrinëtoju-slavistu, Sorbonoje apsigynë mokslø
daktaro disertacijà ið prancûzø kalbos is-

lininkas,- tad nëra nei filosofija, nei literatûros teorija, nei lingvistika, nei muzikologija, o visus reikðmës pasaulius apglëbiantis màstymo bûdas...“ Jis pagrindë teorijà, kuri iðdësto þenklø sistemø
sudarymo ir funkcionavimo universalius
principus, tø sistemø ryðius ir sàveikà, sukûrë iðtisà terminø tinklà, kurie randa
platø atgarsá ðiuolaikinio mokslo pasaulyje...
Restauravus buvusios Kunigiðkiø pradþios mokyklos pastatà ir ákurdinus jame
Svëdasø kraðto (Vaiþganto) muziejø, buvo pradëta kaupti ir mokyklos istorija,
susidomëta Kunigiðkiø mokykloje dirbusiais mokytojais.
Ðiø eiluèiø autoriui, renkanèiam krað-

Atminimas áamþintas ir
didmiesèiuose, ir kaimo muziejuje
Profesoriui Algirdui Juliui Greimui
reiðkiama gili pagarba, jo garbei skiriami
pasaulio mokslininkø darbai, organizuojamos mokslinës konferencijos, parodos.
A.J. Greimo vardas áamþintas Prancûzijoje. La Ðose (Chaussee) gyvenvietëje
yra jo vardo aikðtë, ant namo, kur mokslininkas gyveno, atidengta memorialinë
lenta. Vilniaus universitete yra A.J. Greimo semiotikos ir literatûros teorijos centras. Jo vardu pavadintos gatvës Vilniuje
ir Kaune. Atminimo lentos atidengtos
Kupiðkyje ant namo Vytauto gatvëje, kur

Algirdas Julius Greimas kûdikystëje 1918 metais Tuloje su
motina prieð iðvykstant á Lietuvà.
(Nuotrauka ið 2009 m. iðleisto lankstinuko „Algirdo Greimo vaikystë“).
1933 metø darbuojasi mokyklø inspektoriumi Prienuose.
Pakitimø bûta ir ðeimyniniame gyvenime. 1923 metais Greimai susilaukë treèio vaiko- sûnaus Romualdo.
1934 metais mokytojas Julius Greimas tapo paskutiniuoju nepriklausomos
tarpukario Lietuvos burmistru Prienuose ir tas pareigas ëjo iki 1940-øjø, kol á
Lietuvà neáþengë okupantai.
Labai daug energijos iðliejæs dël prieniðkiø gerovës, Prienø suklestëjimo burmistras Julius Greimas vietiniø þmoniø
buvo gerbiamas, vertinamas. Taèiau bûta
ir prieðø, kurie, vos prasidëjus trëmimams,
pasirûpino, kad Julius ir Konstancija Greimai bûtø iðveþti. Ið Prienø abu sutuoktiniai buvo iðtremti kartu, taèiau pakelyje
iðskirti. Mokytojas ir burmistras atveþtas
á Krasnojarsko kraðtà- Reðiotø lagerá Niþnij Inguðo rajone. Èia jis tremties baisumus kentë tiktai ðiek tiek daugiau kaip
pusmetá. 1942 metø sausio 23-iàjà jo gyvenimo styga nutrûko...
Lietuvai atkûrus Nepriklausomybæ,
jo palaikai pargabenti á Lietuvà ir palaidoti Kauno Petraðiûnø kapinëse, kur amþinojo poilsio atgulë ir 1992 metais Prancûzijoje miræs jo sûnus prof. Algirdas Julius Greimas.
Konstancija Greimienë buvo nutremta á Altajaus kraðtà- Jaboganà Ust. Kano
rajone. Po septyneriø vargo ir kanèiø metø
ji ið tremties vietos pabëgo ir pasiekë Lietuvà. Taèiau jà greitai ( 1949 –aisiais) suëmë, kalino Kaune, o 1950-aisiais vël gràþino atgal á Jabogano lagerá. Tiktai po
Stalino mirties ji buvo paleista, gráþo á
Lietuvà- èia po poros metø (1956-aisiais)
mirë...
Tremties Greimø vaikai iðvengë tiktai laimingo atsitiktinumo dëka. Vyriausioji jø dukra Graþina buvo iðtekëjusi,
turëjo Tupèiauskienës pavardæ ir Prienuose su tëvais nebegyveno. Jauniausias sûnus Romualdas tuo metu mokësi „Þiburio“ gimnazijoje Prienuose, kurià turëjo
baigti 1940-aisiais, ir gyveno su tëvais.
Tarsi kaþkà baisaus nujausdamas, vaikinas ið gimnazijos iðstojo ir iðvaþiavo gyventi kitur. Trëmimo metu kagëbistai ir
vietiniai aktyvistai Romualdo Greimo tëvø namuose nesurado. Su tëvais skaudþiausiais Lietuvos, kaip nepriklausomos
valstybës, þlugimo metais negyveno ir Algirdas Julius Greimas, tad jis irgi iðvengë
tragiðko likimo...
„Kunigiðkiø vardas skamba mano
ausyse...“
Bûsimojo mokslininko Algirdo Juliaus Greimo vaikystë prabëgo Kupiðkyje, kur dirbo jo tëvai, persikëlæ ið Kunigiðkiø – tëvas mokytojavo, o motina dirbo mokyklos raðtvede. Berniuko bûta labai gabaus, tad jis per dvejus metus baigë
pradinæ mokyklà ir tapo Kupiðkio progimnazijos auklëtiniu. Vëliau mokësi
Ðiauliø ir Marijampolës gimnazijose, kur
buvo pirmaujanèiø moksleiviø gretose.
1934-1936 metais A.J.Greimas studijavo teisæ Vytauto Didþiojo universitete
Kaune. Atsiradus skubiam prancûzø kalbos mokytojø poreikiui Lietuvoje, ið treèio kurso jis buvo pasiøstas á Grenoblio
universitetà Prancûzijoje studijuoti prancûzø kalbà, dialektologijà. Ðá universitetà uþbaigë 1939-aisiais, kai Raudonoji armija jau áþengë á Vilniø. Gráþæs á Lietuvà,
atliko karinæ tarnybà. 1940-aisiais metais Karo mokykloje baigë kariûnø aspi-

Taèiau, pasak mokslininko, „Kunigiðkiø
laikai“ yra tolimi. Jis pats nepamena savo
gyvenimo ðiame kaime, taèiau ið tëvø pasakojimø gerai þino tà pavadinimà. Dar
savo laiðke profesorius nurodë Paryþiuje
gyvenusio Vaiþganto giminaièio Petro
Klimo adresà, kad galëèiau su juo susisiekti...
Uþ atsiøstà laiðkà ir parodytà dëmesá
sodþiaus muziejui profesoriui nuoðirdþiai
padëkojau, pasiøsdamas savo laiðkà á Paryþiø. Taèiau atsakymo nebesulaukiau. O
jau sekanèiø metø vasario pabaigoje þymiojo mokslininko gyvybë uþgeso. Taigi
tasai áþymiojo A.J.Greimo atsiøstas laiðkas liko brangia relikvija...

Prienø burmistro mokytojo Juozo Greimo ðeima 1938 metais . Stovi:
( ið kairës) Algirdas Julius, Graþina ir Romualdas. Sëdi tëvai Konstancija ir Julius Greimai. (Nuotrauka ið laikraðèio Prienø rajono ir Birðtono
kraðto þmonëms “Gyvenimas” ( 2009-08-05 Nr.61(9216).

Prof. Algirdo Juliaus Greimo
laiðkas, raðytas ðiø eiluèiø autoriui þurnalistui ir Svëdasø kraðto
muziejaus steigëjui 1991 metais.

Paðventinus mokytojo Juliaus Greimo ir jo sûnaus garsaus mokslininko prof. Algirdo Juliaus Greimo atminimui skirtà paminklinæ lentà 2009 m. geguþës 23 d. buvusioje Kunigiðkiø pradþios mokykloje,
kur jau 25 metus veikia Svëdasø kraðto (Vaiþganto) muziejus ( ið kairës á deðinæ) Svëdasø Ðv.Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun.
Vydas Juðkënas, Anykðèiø rajono meras Sigutis Obelevièius ir parodos „Algirdo Greimo vaikystë“ organizatorius prof. Karolis Rimtautas
Kaðponis.
torijos. 1950-1958 metais Egipte,
Aleksandrijos universitete, dëstë prancûzø kalbos istorijà, 1958-1962 metais jis
dësto prancûzø filologijos dalykus Ankaros ir Stambulo universitetuose. 1960aisiais su bendraminèiais ákuria Prancûzø kalbos tyrimø draugijà, ið esmës þymëjusià lingvistikos atgimimà Prancûzijoje. 1962-aisiais A.J. Greimas paskiriamas Puatje (Poitiers) universiteto prancûzø kalbotyros profesoriumi, dar po trijø
metø iðrenkamas Paryþiaus praktinës
aukðtøjø studijø mokyklos Bendrosios
semantikos studijø vadovu. Dar po kurio
laiko jis tampa Tarptautinës semiotikos
asociacijos generaliniu sekretoriumi, Tarptautinio semiotikos ir lingvistikos centro
Urbine (Italija) vadovu.
A.J. Greimas skaitë paskaitas daugelio pasaulio ðaliø mokslo ir mokymosi institucijose, jo darbai iðversti á anglø, ispanø, italø, rumunø, rusø, vokieèiø ir kitas
kalbas, ðio mokslininko mokiniø ir pasekëjø yra Europoje, Azijoje, Ðiaurës ir Pietø Amerikoje, Afrikoje.
Algirdas Julius Greimas buvo vienas
ið semiotikos kûrëjø, vienos þymiausiø pasaulyje Paryþiaus semiotikos mokyklos
pradininkas ir vadovas, kalbininkas, lietuviø mitologijos tyrinëtojas, eseistas.
Prof. A.J.Greimas semiotikà laiko
kalbiniø ir nekalbiniø þenklø sistemø prasmingumo þenklu, vadindamas já moksliniu projektu. „Semiotika, - teigia moks-

totyrinæ medþiagà apie mokytojà Juliø
Greimà ir apie tai paskelbus þiniasklaidoje, atsiliepë Kaune gyvenusi jo dukra
Graþina Greimaitë- Tupèiauskienë, kuri
atsiuntë keletà mokytojo fotografijø ir
savo brolio prof. Algirdo Juliaus Greimo
adresà. Tuomet teko pasiøsti laiðkà mokslininkui á Prancûzijà. Papraðiau pasidalinti prisiminimais apie Kunigiðkuose praleistà savo vaikystæ, apie savo tëvà- mokytojà, domëjausi, ar garbusis profesorius neturëtø nuotraukø ar kitos muziejui reikalingos medþiagos apie kraðtietá
raðytojà kanauninkà Juozà Tumà- Vaiþgantà.
Kai laiðkas jau buvo iðsiøstas, net pradëjau dël to gailëtis. Juk profesorius Algirdas Julius Greimas buvo gerai þinomas visame pasaulyje mokslininkas, o tokie þmonës bûna be galo uþimti. Pasijauèiau nekaip, gaiðindamas mokslininko
brangø laikà. Net nesitikëjau gauti atsakymà. Bet ðtai – paðte man buvo áteiktas
nemaþas vokas, atkeliavæs ið Prancûzijos,
kuriame radau 1991 metø balandþio 13
dienà raðytà laiðkà ir didelio formato, tiesa, nelabai ryðkià mokytojo Juliaus Greimo fotografijà. Prof. Algirdas Julius Greimas ranka raðytame laiðke prisiminë keletà savo tëvo biografiniø faktø, prisipaþindamas: „Kunigiðkiø vardas skamba
mano ausyse“. Mokslininkas raðë, kad mano laiðkas já pradþiugino, nes paskatino
prisiminti Lietuvoje pragyventus metus.

Greimai gyveno, Marijampolëje Rygiðkiø Jono gimnazijoje, kurioje bûsimasis
lingvistas mokësi, Ðiauliuose Didþvario
gimnazijoje, kurioje jis dëstë. Atminimo
lenta , skirta mokytojui Juliui Greimui ir
jo sûnui prof. Algirdui Juliui Greimui
2009 metø geguþës 23 d. renginio „Per
senoliø tradicijas atverkime dvasià ir ðirdá“ atidengta Svëdasø kraðto (Vaiþganto)
muziejuje Kunigiðkiuose. Atminimo lentà atidengti teisë buvo suteikta prof. A.J.
Greimo kûrybinio palikimo tyrinëtojui
ir atminimo áamþinimo iniciatoriui prof.,
humanitariniø mokslø (muzikologija)
daktarui Karoliui Rimtautui Kaðponiui
bei Anykðèiø rajono merui Siguèiui Obelevièiui, o tà simbolá paðventino Svëdasø
ðv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juðkënas.
Tàdien, skambant Anykðèiø muzikos
mokyklos kankliø ansamblio melodijoms,
muziejuje buvo atidaryta prof. K.R.Kaðponio iniciatyva parengta paroda „Algirdo Greimo vaikystë, kurioje atsispindëjo
ðio þymaus mokslininko gyvenimo deðimtmetis ( 1917-1992). Kartu buvo eksponuojamos archyviniø dokumentø, nuotraukø, spaudos publikacijø kopijos ið
Svëdasø kraðto (Vaiþganto) muziejaus
fondø.
Profesorius Karolis Rimtautas Kaðponis prisipaþino, kad susidomëjo pasaulinio garso mokslininku Algirdu Juliumi
Greimu neatsitiktinai. Jam teko mokytis
toje paèioje Kupiðkio gimnazijoje, kur
mokslus „krimto“ir A.J. Greimas. Toje
paèioje mokykloje dirbo ne tiktai A.J.
Greimo, bet ir K.R.Kaðponio tëvai. Beje, paskui Kaðponiai ilgà laikà mokytojavo Anykðèiø kraðte, Surdegyje. Èia jie po
mirties atgulë ir amþinajam poilsiui...
VII tarptautinio muzikos reikðmës
kongreso metu Suomijoje, Imatroje,
2001-aisiais metais Helsinkio universiteto muzikologijos departamento vadovas,
Tarptautinio semiotikos instituto vadovas, Tarptautinës semiotikos studijø asociacijos prezidentas prof. Ero Tarastis
(Eero Tarasti), studijavæs semiotikà
Paryþiuje pas prof. A.J.Greimà, pasiûlë

(Nukelta á 11 psl.)
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Sodþiaus muziejus
mena ir pasaulinio
garso mokslininkà
(Atkelta ið 10 psl.)
kongrese dalyvavusiam prof., dr.
Karoliui Rimtautui Kaðponiui parengti biografinæ studijà apie
mokslo ðviesuolio A.J.Greimo
vaikystæ, nes daugelio ðaliø mokslininkai neþino apie ðá jo gyvenimo periodà. Tokio darbo Lietuvos mokslininkø sàjungos narys,
muzikologas prof. K. R. Kaðponis griebësi su dideliu entuziazmu, jam mielai talkino ir kolegos
Kauno technologijos universiteto Humanitariniø mokslø fakulteto Garso ir vaizdo menø technologijos katedros vedëjas , Lietuvos mokslininkø sàjungos narys , humanitariniø mokslø (menotyra, muzikologija) daktaras
doc. Darius Kuèinskas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Kauno fakulteto pedagogas doc.
Romaldas Misiukevièius. Originali, lietuviø ir prancûzø kalbomis
parengta, labai gausi, iðraiðkinga
paroda „Algirdo Greimo vaikystë“ apkeliavo daugelá vietø: pabuvojo Paryþiuje (Prancûzija),
Helsinkyje, Imatroje (Suomija),
Maskvoje (Rusija), buvo eksponuojama Vilniuje, Druskininkuose, Kupiðkyje, Kaune, Marijampolëje, Ðiauliuose ir kitur. Ði kilnojama paroda ir dabar „keliauja“, su ja susipaþásta vis daugiau

ðalies gyventojø.
Keletà mënesiø paroda buvo
eksponuojama Kunigiðkiuose ir jà
aplankë þmonës ið ávairiø Lietuvos vietoviø, kurie lankë senosios
mokyklos pastate veikiantá muziejø.
Parodos „Algirdo Greimo
vaikystë“ iniciatorius profesorius
Karolis Rimtautas Kaðponis itin
dþiaugësi ir renginiu „Per senoliø
tradicijas atverkime dvasià ir ðirdá“, ir gausiai susirinkusiø dalyviø
susidomëjimu þymiojo mokslininko atminimo áamþinimu Kunigiðkiuose. Juk renginys organizuotas, atminimo lenta atidengta ir
paðventinta, paroda atidaryta bûtent tuose muziejaus kambariuose, kur tuo metu veikusioje Kunigiðkiø pradþios mokykloje buvo
mokytojo butas. Tenai krykðtë,
þaidë, verkë, linksmai dþiûgavo,
pro vaikystës langus á Kunigiðkiø
sodþiø þvalgësi bûsimasis mokslininkas. Kunigiðkiai buvo pirmoji
prof. Algirdo Juliaus Greimo gyvenamoji vieta Lietuvoje...
Tad ir ðiuo metu tuose kambariuose veikia paroda, skirta
prof. A.J. Greimo gimimo 95-meèiui bei mirties 20-meèiui prisiminti „Pro mokslininko vaikystës langus...“
Vytautas BAGDONAS
Autoriaus nuotr.
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