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Èeská baltistika / baltistika Èekijoje 1918 – 2018
ohlédnutí a vyhlídky
Praha, Karolinum, 29.IV 2019

Vzájemné vztahy èeských a baltských zemí mají dlouhou tradici i velký potenciál pro budoucnost. Významná období minulosti – zvláštì století XIV, XVI a XIX – jsou již dávno pøedmìtem
historického i filologického zkoumání. Pøedmìtem zkoumání se ovšem musí stát i století XX.
K tomu dává jedineèný podnìt 100. výroèí obnovené státnosti èeské i litevské, stejnì jako 100.
výroèí samostatné státnosti lotyšské a estonské. Konference je pojata co poradní setkání: vedle
vyžádaných a pøipravených pøíspìvkù bude prostor pro diskusní vstupy i pro domlouvání spoleèných postupù; na konferenci naváže tematické zasedání Pražského lingvistického kroužku a tematická prohlídka pražských míst spojených s pùsobením pøedstavitelù baltských zemí. Cílem
konference je vyjasnit si pøedmìt, metodu a rozmìr baltistiky pro století XXI, kdy se novým pøedmìtem zkoumání stane navíc právì století XX.
PØEDMÌT. Století 1918–2018 je stoletím vybudování, zániku a obnovení státnosti jak
v èeských, tak v baltských zemích; pøineslo národní rozkvìt i obavy o národní pøežití, totalitní
útlak, pìstování i rozmìlòování demokracie. Pro historiky a filology je to výzva, jak pøedmìtnì
uchopit dynamiku zásadních hodnot humanitních, národních i politických.
METODA. Století 1918–2018 se vyznaèuje nástupem i rozpadem velkých paradigmat vìdy
a konèí v rozbøedlosti. Zásadním úkolem souèasné vìdy je obnovit dùkladnou sebereflexi vlastních metod. Právì z toho dùvodu konferenci spolupoøádá Pražský lingvistický kroužek, mezinárodní forum metodologické reflexe a nositel moderních postupù, jež umožòují adekvátnì uchopit
jazyk, texty i kultúrnì-historické události co specifické struktúry hodnot.
ROZMÌR. Uplynulý úsek 1918–2018 i budoucnost, která se otevírá právì teï v roce 2019,
je dobou budování Evropy, budování nesnadného, leè nadìjného. Èeskou baltistiku nikdy nerozvíjeli pouze Èeši. Má-li být èeská baltistika svìtová, musí být evropská; èeská pøitom mùže být
pouze v tom smyslu, že když baltské jevy pojímá v plných evropských souvislostech, maximálnì
využívá specifických zkušeností vìdeckých ohnisek èeských.
Koná se v pondìlí 29. dubna 2019 ve velké zasedací místnosti ve 2. patøe Karolina (Ovocný trh
5, Praha – Staré Mìsto) od 9 do 16 hodin.
Konference je zdarma a bez formalit pøístupná všem zájemcùm. Pracovními jazyky konference
jsou èeština a litevština; garantovanými jazyky pro vystoupení jsou dále lotyština, ruština, francouzština, nìmèina, angliètina.

PROGRAM
09h00

zahájení (dìkan filosofické fakulty Karlovy university, velvyslanci Litvy a Lotyšska)

09h20

Baltistika mezi filologií a historií
Tomáš Hoskovec

09h40

Pobaltské republiky v sovìtském kontextu reflexe sovìtské okupace Èeskoslovenska 1968
Luboš Švec

10h00

Èññëåäîâàíèÿ è ïðåïîäàâàíèå áàëòèéñêèõ ÿçûêîâ â ÕÕ âåêå â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå
Íèêîëàé Í. Êàçàíñêèé

10h20

pøestávka

10h40

Šiuolaikinës èekø baltistikos raida
Vaidas Šeferis

11h00

Národní obrození a konstituování baltistiky v 19. století
Ilja Lemeškin

11h20

Ñîîáùåñòâî áàëòèñòîâ íà ðóáåæå XIX–XX âåêîâ
Vanda Kazanskienë

11h40

rozprava k dopolednímu bloku

12h00

pøestávka na obìd

13h40

Èeský pøeklad díla U Strauménù Edvartse Virzy a jeho kontexty
Pavel Štoll

14h00

Karnavališkumas Gavelio ir Kunderos romanuose
Geda Montvilaitë

14h20

Lietuviø sakmiø vertimai á èekø kalb¹: istorija ir ateitis
David Šimeèek

14h40

pøestávka

15h00

K sémantice jednoho starobylého skandinavismu v litevštinì
Hana Štìøíková

15h20

Oznaèení pro duše v baltoslovanském areálu
Naïa Vaverová

15h40

Šiuolaikinio vaikø ir jaunimo folkloro tendencijos
Jurgita Macijauskaitë-Bonda

16h00

všeobecná rozprava
NAVAZUJÍCÍ AKCE
29.IV 18h00 : zasedání Pražského lingvistického kroužku
námìstí Jana Palacha 2 (posluchárna 104 hlavní budovy FF UK)
30.IV celý den : tematická prohlídka baltských míst v Praze
zaèíná dopoledne, èas a místo setkání budou domluveny na konferenci

