LATINA
VENI VIDI VICI

LINGVA FONS EST INTER SE NON INTELLEGENDI.

A: „Čí je to stránka?“
B: „To je plakát, lásko.“
A: „Čí je to plakát?“
B: „Latiny.“
A: „Co je latina?“
B: „Latina je mrtvá, lásko. Je mrtvá.“

o výrok připisovaný C. I. Caesarovi
o ohromně vytuněný (Caesar vládl perem
stejně dobře jako mečem)
o obsahuje aliteraci, hendiatris,
homoioteleuton, trikólon a nejspíš
ještě hromadu dalšího, o čem už nikdy
v životě ke své věčné škodě neuslyšíte,
ledaže byste byli fikaní a dali se na
klasickou fikologii

VENI,VIDI, FIKI.

1.

Nó... že... přišel a viděl fíky?
Táto, nemoh sis to
ZAREGISTROVAT?!?

3.

o VENI·VIDI·VICI
o Veni, vidi, vici.
o Vēnī, vīdī, vīcī.

5.

o Ven-i,

dobový zápis
běžný moderní zápis
školní zápis (vyznačeny délky pomocí tzv. makronů)

vid-i,

vic-i.

1SG;PF

1SG;PF

1SG;PF

Přišel jsem,

uviděl jsem,

zvítězil jsem.

o [ˈweːniː ˈwiːdiː ˈwiːkiː]
[uéný uýdý uýký]
o [ˈveːniː ˈviːdiː ˈviːciː]
[véný výdý výcí]
o [ˈveːniː ˈviːdiː ˈviːt͡ʃiː]
[véný výdý výčí]

klasická (restituovaná) výslovnost (IPA)

církevní výslovnost (IPA)

o Slovníkové tvary latinských sloves:
o 1. osoba singuláru prézentu aktiva
o infinitiv prézentu aktiva
Copak to šlo, mladej?
o 1. osoba singuláru perfekta aktiva
Vždyť já dopadl podobně.
o supinum
o veniō, īre, vēnī, ventum
o videō, ēre, vīdī, vīsum
o vincō, ere, vīcī, victum

veniō
(ven)īre
vēnī
ventum

d

o zřejmě nejznámější den starověku – zavraždění Gaia
Iulia Caesara

Dovoluju ti sbalit nanejvýš
kufr. A doufat, že Pohostinné
moře dostojí svýmu názvu.

6.

Jeden jazyk vládne všem,
jeden jim všem káže,

tacitní respondent

permanentní degradace
fundamentální defraudant bezprecedentní animozita koherentní proklamace
emotivní mutace robustní lucerna
humánní špitál
profesní deformace
perpetuální
fraternizace
nokturní mordy
preventivní terminace
labilní laborant

edukační veto

Ovidius! Já se snažím
obrodit stát, a zatím se
brodím tvýma čuňárnama.

Hehe, to není vůbec špatný,
tohle.

o C. I. Caesar byl nejen znamenitý vojevůdce a
schopný řečník, ale dokonce – skládal básně!
o zachoval se úryvek o šesti verších

viděné Audi

7.

Že bych ještě přidal jednu
kapitolku?
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explicitní konsenzus

2.

středoevropská výslovnost (IPA)

4.

Nebyly to jenom kydy,
že mě čekaj špatný – Idy.

Co to ten
pán říká?

raritní vágus

Latina všude
absentující volatilita
laterální špeluňka lustrační kauza
glorifikovaná Renata

jeden ze záhrobí ovládá,
ty pušky drobné ráže.

eventuální exhumace

kolem nás

kontemplativní advent

stagnující Volvo
frakční frikce nonkonformní preludium

diabolický
prognostik
repatriační lokomotiva
obskurní
restaurace
fiskální horor
geniální dement
latentní
favorit
liberální Lucie
benevolentní
diktátor
servilní adlátus
rentabilní konspirace
prekérní asimilace luxusní fascinace
afektovaný student
defektní paginace noblesní kremace
reciproční intervence
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