(Poznanė) supažindino su latvių kalbos
santykinių sakinių (ang. relative clauses)
aprašo koncepcija šiuo metu anglų kalba
rengiamoje latvių kalbos gramatikoje.
Pranešėja paaiškino, kaip santykiniai sakiniai apibrėžiami latvių kalbos gramatikoje ir tipologinėje literatūroje, svarstė,
koks teorinis modelis būtų priimtiniausias aprašant latvių kalbos santykinius sakinius. Probleminius santykinių sakinių
aspektus pranešėja iliustravo gana gausiais latvių kalbos pavyzdžiais. Evidencialumo kategorijai buvo skirtas Joannos
C h o j n i c ko s (Poznanė) pranešimas:
pagrindinį dėmesį pranešėja skyrė leksinėms evidencialumo raiškos priemonėms rašytiniame ir sakytiniame latvių
kalbos diskurse. Jaunoji tyrėja pastebėjo,
kad, priešingai nei kitose kalbose, latvių
kalboje nėra priemonių, skirtų tik evidencialumui reikšti – evidencinė tam
tikro leksinio vieneto funkcija priklauso
nuo konteksto. Evidencines reikšmes ir
galimas jų raiškos priemones pranešimo
autorė iliustravo empirine medžiaga.
Pirmąją konferencijos dieną pokalbius apie baltistiką dalyviai tęsė jaukiai
vakarieniaudami svetinguose konferencijos organizatoriaus S. Berg-Olseno namuose, o pasibaigus konferencijai galėjo
atsipūsti iškylaudami po Oslą. Kitais metais planuojama konferenciją organizuoti
Stokholme.
Erika JASIONYTĖ
[erika.jasionyte@gmail.com]
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DANIELIAUS KLEINO
400 METŲ JUBILIEJUI
SKIRTA KONFERENCIJA
2009 metų birželio 25 dieną Vilniaus
universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė konferencija „Danielius Kleinas ir jo
epocha“, skirta Kleino 400-osioms gimimo
metinėms ir Lietuvos tūkstantmečiui. Konferencijos komitetą sudarė mokslininkai iš
Pizos ir Prahos Karolio universitetų, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto. Konferenciją rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija pagal Lietuvos tūkstantmečio programą ir Lietuvos valstybinis
mokslo ir studijų fondas.
Liane K l e i n (Greifsvaldo Ernsto
Moritzo Arndto universitetas) aptarė
svarbesnius Europos kultūros ir istorijos įvykius Kleino gyvenimo laikotarpiu
(1609–1666).
Axelis E. Wa l t e r i s (Osnabriuko
universitetas) apžvelgė Karaliaučiaus
universiteto profesoriaus Simono Dacho
(1605–1659) ryšius su Kleinu, lotyniškąją Dacho dedikaciją Kleino gramatikoje
ir jo bažnytinių giesmių vertimus, patekusius į Kleino 1666 metų giesmyną.
Reginos Ko ž e n i a u s k i e n ė s (Vilniaus universitetas) pranešime nagrinėta Danieliui Kleinui skirta Karaliaučiaus
universiteto iškalbos ir poetikos profesoriaus Jokūbo Reicho dedikacija, Vilhelmo Martinio epigrama ir apsidraudimo
nuo piktavalių kritikų topai.
Ilja L e m e š k i n a s (Prahos Karolio
universitetas) aptarė Matoušo Benešovskio teiginius apie lietuvių kalbą čekų
kalbos etimologijos žodyne (1587).

Jostas G i p p e r t a s (Frankfurto prie
Maino Goethės universitetas) pristatė
senuosius baltų kalbų tekstus skaitmeninėje TITUS (Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien) duomenų bazėje.
Liucija C i t av i č i ū t ė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pristatė
iki šiol bibliograﬁjoje neminėtą Slaptajame valstybiniame Prūsijos kultūros
paveldo archyve byloje Litauische Grammatik und Gesangbuch 1659 und andere
litauische geistliche Schriften 1578–1707
atrastą 1659 metų Danieliaus Kleino
laišką kurﬁurstui.
Žavinta S i d a b r a i t ė (Klaipėdos
universitetas) atskleidė keturių Kleino
giesmių redagavimo ypatumus Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb
Mielcke, 1733–1807) skaitinių vadovėlyje Kūdikių prietelius ir 1805 metų pabaigoje išspausdintame Milkaus giesmyne.
Jūratė Pa j ė d i e n ė (Lietuvių kalbos
institutas) kalbėjo apie Danieliaus Kleino Maldų knygeles (1666).
Pietro U. D i n i s (Pizos universitetas)
supažindino su keliomis Kleino kalbinėmis nuostatomis jo gramatikos lotyniškoje pratarmėje. Dinis įžvelgė sąsajų tarp
Kleino ir žymaus Florencijos humanisto
Lorenco Vallos (1406–1457) minčių.
Jolanta G e l u m b e c k a i t ė (Frankfurto prie Maino Goethės universitetas)
aptarė lietuvių kalbos ortograﬁjos taisykles ir naujoves Kleino gramatikose.
Eglė B u k a n t y t ė (Klaipėdos universitetas) pateikė kai kuriuos Danieliaus
Kleino, Jono Bretkūno ir Frydricho Šusterio (Friedrich Schuster) liturginių kny-

gų sintaksinių konstrukcijų panašumus ir
skirtumus, aptarė savybinių ir participinių
įvardžių reﬂeksyvinę vartoseną.
Vilma Z u b a i t i e n ė (Vilniaus universitetas) apžvelgė, kaip buvo koreguojamos ir plečiamos Kleino gramatikų taisyklės XVIII amžiaus 1730 m. Frydricho
Vilhelmo Hako (Friedrich Wilhelm Haack, 1706–1754), 1747 m. Povilo Frydricho Ruigio (Paul Friedrich Ruhig,
apie 1725–po 1781), 1791 m. Gotfrydo
Ostermejerio (Gottfried Ostermeyer,
1716–1800) ir 1800 m. Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke, 1732–1807) gramatikose.
Po konferencijos Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje buvo surengta bibliotekoje
turimų Danieliaus Kleino knygų, jų perlaidų ir Kleino kūrybos tyrimų parodėlė.
Su leidiniais supažindino knygotyrininkas Domas K a u n a s.
Birželio 26–27 dienomis surengta
išvyka į Kleino gimtinę Tilžę. Tilžėje
įvyko susitikimas su Tilžės lietuvių bendruomene. I. Lemeškinas papasakojo
apie Prahos universiteto profesorių Leopoldo Geitlerio (1847–1885) ir Josefo
Zubato (Zubatý, 1855–1933) ryšius su
Mažąja Lietuva, neseniai atrastą Zubato
korespondenciją su bibliografu, knygnešiu Juozu Angrabaičiu (1859–1935),
Jenos universiteto profesoriaus Augusto
Šleicherio (Schleicher, 1821–1868) keliones po Mažąją Lietuvą ir tautosakos
rinkimą.
Vilma ZUBAITIENĖ
[vilma.zubaitiene@takas.lt]
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