Bendrosios kalbotyros centras

The Baltic verb: Grams, Categories, and Domains
4 m. trukmės visuotinės dotacijos projektas, kurio tikslas – išleisti
3 straipsnių rinkinius:
●

Minor Grams, 2019

●

TAME, 2020,

●

Voice, 2021

Tikslas:
– duoti naujų paskatų tipologiškai orientuotiems baltų kalbų
tyrimams, inicijuoti naujas tyrimų kryptis
– kolektyvinis darbas (kvalifikacijų kėlimas)
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The Baltic verb: Grams, Categories, and Domains
Mažosios gramemos: ribotos gramatinės arba leksinės
distribucijos konstrukcijos, iš dalies konstrukcinės idiomos, kurios
iki šiol negaudavo pakankamai dėmesio gramatiniame apraše
●

Pvz. lietuvių kalbos „avertyvas“ (buvome beišeiną)

●

Latvių kalbos preteritas su tikt (tiku redzējis)

●

Konstrukcinė idioma ėmė ir išvažiavo (vzjal da uexal)

ir pan.
→ konstrukcinis požiūris
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The Baltic verb: Grams, Categories, and Domains
●
●
●

●
●
●
●
●
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Avertyvai: buvo berašąs... (Petras Arkadievas)
Absentyvai: buvo grybauti (Vaiva Žeimantienė)
Absoliutusis nuolaidos imperatyvas: nors mirk iš juoko (Anna
Daugavet & Axel Holvoet)
Konstrukcinė idioma imk ir … (Nicole Nau)
Latvių kalbos preteritas su tikt (Anna Daugavet & Axel Holvoet)
Iteratyvumas lietuvių kalboje (-davo- ir -inė-) (Kirill Kozhanov)
Pasyvinis perfektas: yra (buvęs) apgautas (Birutė Spraunienė)
Agentyvinė konstrukcija latvių ir suomių kalboje (Axel Holvoet &
Asta Žuklytė)

Vladimir Panov
Sentence-final particles in Asia (Postdoktorantūros projektas)
– sakinio gale einančios dalelytės kaip arealinis reiškinys?
– savita gramatinių funkcijų (ilokucija, modalumas,
evidencialumas, asmuo…) samplaika?
Sai uuxa
guš?
tea drink-FT Q-2SG
‘Will you drink tea?

(buriatų)

Baigiamas rengti straipsnis (Linguistic Typology), numatoma
daugiau publikacijų ir konferencijų pranešimų’
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Axel Holvoet
Nedirektyviniai imperatyvai: imperatyvai, kurie nereiškia
paliepimo, pvz.
●
●

●

Miratyvinis imperatyvas (Ir sugalvok tu man tokią nasąmonę!)
Istorinis imperatyvas (i prisnis’ mne v etu noč’ moja pokojnaja
babuška)
ir pan.

Sources for historical imperatives, Acta Linguistica Hafniensia 50.1,
2018, 36–51.
Sources and pathways for non-directive imperatives, Linguistics
(priimtas spausdinti)
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Axel Holvoet
Sangrąža ir mediumas: sangrąžos žymikliu žymimi veiksmažodžiai
(at-si-daryti) dažniausiai nebėra sangrąžiniai – jie apima plačią
semantinę sritį, apibūdinamą mediumo (middle voice) terminu.
Tyrinėju medialines konstrukcijas ir jų konceptualius santykius
baltų ir slavų kalbose.
On so-called converse reflexives in Slavic and Baltic, Zeitschrif für
Slawistik 63(3), 2018: 373–394.
On the heterogeneity of deaccusative reflexives, Sprachtypologie
und Universalienforschung (priimtas spausdinti)
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Echoinė vartosena
Echoinė vartosena: pragmatinis mechanizmas, kai įvairiais tikslais
“echoiškai” reprodukuojami žmonių pasakymai arba mintys:
Jis tik papurtė galvą, atseit netrauk, Opo to apsižiūri, kad dančio nėra.
Epistemic modality, evidentiality, quotativity and echoic use. In Zlatka
Guentchéva, ed., Epistemic Modalities and Evidentiality in Cross-Linguistic
Perspective. Berlin: De Gruyter Mouton, 2018, 242–258.
Markierung fremder Rede: Typen und Funktionen. In Virginija Masiulionytė &
Skaistė Volungevičienė, eds., Fremde und eigene Sprachen. Akten des 51.
Linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016. Berlin etc.: Peter Lang, 13–25.
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