
Ve čtvrtek 28. 11. jsme v malé skupince latinářů již podruhé navštívili Den latiny, 

který každoročně pořádá Filozofická fakulta UK relativně nedaleko naší školy na náměstí 

Jana Palacha. Jde o pásmo zhruba 20 přednášek zaměřených zdaleka nejen na latinský jazyk 

jako takový, ale i na historii, antické umění, hudbu, literaturu či mnoho dalších i 

překvapivých oborů, jako třeba pop music.  

Pásmo přednášek, které probíhá ve třech vlnách v několika učebnách (letos v 7), 

zahajuje vždy jedna v hlavní velké posluchárně. Letos zde PhDr. Jan Kalivoda rozebíral, z 

jakých příčin se antická vzdělanost zachovala do dnešní doby. Přednáška vysvětlila v 

souvislostech některé věci, které zná každý minimálně z dějepisu. Více mě však zaujaly další 

přednášky, například hned první z nich, která se věnovala přežívání latiny ve Východořímské 

říši v raném středověku, v jejímž prostoru dodnes existuje Rumunsko, které už jen svým 

názvem nezapře latinské kořeny.  

Na své si zde však přijdou i milovníci jiných oborů než historie. Loni jsem například 

navštívil přednášku o vlivu latiny na angličtinu, kde jsme rozebírali nejen tento živý jazyk. 

Víte třeba, z čeho vzniklo slovo kumpán? Tak čtěte dál a dozvíte se. Letos se přednášky 

věnovaly například popovým zpěvákům 60. let, kteří v antice nacházeli inspiraci. Zájemci o 

studium medicíny zase mohli navštívit přednášku o Hippokratově přísaze, kterou dodnes 

skládají všichni lékaři.  

Na Dni latiny si rozšíříte obzory ze zcela originálního úhlu pohledu a určitě ho 

doporučuji navštívit každému, kdo má alespoň trochu zájem o naši kulturu stojící z velké 

části na antických základech. Stačí se zeptat pana profesora Duška (dusek.jan@malgym.cz) a 

příští rok můžete Den latiny navštívit i vy. Dozvíte se tak třeba, že kumpán je člověk, se 

kterým se dělím i o poslední krajíček chleba (cum = s, panis = chleba).  

Pro zajímavost přikládám program letošního ročníku: 

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/den-latiny-2019/ 
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