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Na letošní rok připadá několik kulatých výročí
spojených s objevováním Antarktidy. V knížkách
Arthura Ransoma se sice Antarktida vyskytuje pouze na
mapě literárního Jezera, ovšem je docela možné, že náš
oblíbený autor s ní měl nějaké úmysly, které už nestačil
realizovat. Osobně jsem vždycky litoval, že zimní
dobrodružství jsou pouze v Zamrzlé lodi kapitána
Flinta, která se odehrává v literární Arktidě.
Pokračování na „opačné polokouli“ by bylo logické. V
každém případě bylo objevování Antarktidy spojené s
loděmi, takže články na toto téma se do Zpravodaje
hodí.

Fadděj Faddějevič Bellingshausen

Hned dvě kulatá výročí jsou spojená s jménem
ruského námořního důstojníka Faděje Fadějeviče
Bellingshausena. Píši ruského, ale není to tak docela
jednoznačné. Narodil se 20. září roku 1778 na
estonském ostrovu Saaremaa v rodině pobaltských 

Dvorec Bellingshausenů na ostrově Saaremaa1

Němců. Jeho jméno původně znělo Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen. Byl tedy šlechtic
a na obrázku se můžete podívat na rodinný erb.

Estonsko bylo tehdy součástí Ruského impéria a mladý Bellingshausen vstoupil v deseti 
letech do kadetského učiliště v Kronštadtu. Během studia začal používat ruskou podobu svého 
jména - Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (Faděj Fadějevič Belinsgauzen). Absolvoval v 18 
letech v hodnosti mičmana2.

1     Foto Leon Petrosyan CC
2 Odpovídá hodnosti praporčíka pozemních sil
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V letech 1803 – 1806 se účastnil první ruské plavby kolem světa pod velením Ivana 
Fjodoroviče Kruzenšterna na palubě šalupy Naděžda (Надежда). Po skončení plavby byl povýšen 
do hodnosti kapitán-poručík3.

         Šalupa Naděžda

Později sloužil na Baltu a pak v Černém moři. Jako schopný kartograf a oceánograf přispěl 
významně k vědeckému poznání tohoto moře. Byl povýšen do hodnosti kapitána 2. třídy.

Životní příležitost dostal v roce 1819. Car Alexander I. rozhodl o vyslání výpravy do jižních 
moří, aby navázala na objevy Jamese Cooka. Byly určené lodě Vostok a Mirnyj. Velitelem první a 
velitelem celé výpravy byl jmenován Bellingshausen a druhé velel Michal Petrovič Lazarev. Na 
přípravu expedice bylo málo času a obě lodě vypluly v červenci 1819 z Kronštadtu.

3 Nejvyšší hodnost nižších důstojníků. Odpovídá hodnosti kapitána pozemních sil.
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Po zastávkách v Anglii a Riu de Janeiru se Vostok a Mirnyj vydaly na jih. V lednu 1820 
překročily obě plachetnice jižní polární kruh (poprvé po Cookovi). A to se již blížíme k prvnímu 
významnému kulatému výročí. 28. ledna 1820 spatřily posádky pobřeží Antarktidy v místě, které se
dnes nazývá země královny Maud. Bylo to o dva dny dříve, než pobřeží Antarktidy spatřil kapitán 
Royal Navy Edward Bransfield, a o několik měsíců dříve, než další objevitel, americký velrybář 
Nathaniel Palmer. Pro neprostupný šelfový led se ovšem nepodařilo přistát přímo u břehu pevniny.

      Mapa obeplutí Antarktidy4

O proniknutí k pevnině se Bellingshausen pokusil ještě několikrát, ale vždy jej bouře nebo led
donutily k ústupu. Přesto dosáhl tehdy rekordního přiblížení na 69°53´ jižní šířky.

4 Autor mapy Bourrichon CC
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    Ivan Konstantinovič Ajvazovský: Jedna z lodí výpravy u pobřežních ledovců5

Kromě Antarktidy výprava objevila a do map zakreslila ještě téměř třicet do té doby 
neznámých ostrovů, např. ostrov Petra I. a ostrov Alexandra I.

Po návratu byl Bellingshausen povýšen do hodnosti kapitána 1. třídy a o dva měsíce později 
se stal kapitánem-komanderem. V létech 1826 – 1827 velel flotile ve Středozemním moři a byl 
povýšen na kontradmirála. 1828 – 1829 bojoval v rusko-turecké válce a v roce 1830 byl povýšen na
viceadmirála.

V roce 1831 vydal knihu Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание 
вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821, совершенные на шлюпах Восток и Мирный6. 
(Opakované výzkumy v Jižním ledovém oceánu a plavba kolem světa uskutečněné na šalupách 
Vostok a Mirnyj). Ve stejném roce vyšel i admirálem sestavený Атлас к путешествию капитана 
Беллинсгаузена (Atlas k cestám kapitána Bellingshausena).

5 Ajvazovský se výpravy neúčastnil. Nicméně je doložené, že se s Bellingshausenem znali. Podkladem pro tento olej 
mohl patrně posloužit některý z akvarelů malíře výpravy Pavla Nikolajeviče Michailova. Pár ukázek jeho prací 
najdete dále.

6 Bellingshausen byl ve zbytku Evropy málo známý. Jednou z příčin bylo i to, že jeho kniha byla přeložená z ruštiny 
až na začátku 20. století.
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Titilní list prvního dílu Bellingshausenovy knihy (vlevo) a Atlasu k cestám (vpravo)

V roce 1826 se oženil s o třicet let mladší Annou Dimitrijevnou Bajkovou, která se intenzivně 
zabývala dobročinností. V roce 1848 byla za to vyznamenána křížem Řádu sv. Kateřiny. Měli spolu 
sedm dětí, z nichž dospělosti se dožily pouze čtyři dcery.

Od roku 1839 byl velitelem kronštadtského přístavu, ale každoročně s baltským loďstvem 
vyplouval i na moře.

Zemřel ve věku 73 let 25. ledna 1852. Tím se dostáváme k druhému kulatému výročí. Jeho 
úmrtí bylo důvodem nepředstírané lítosti nejen námořníků, ale i dalších obyvatelů Kronštadtu. Na 
jeho psacím stole se našla jeho (patrně poslední) poznámka: Kronštadt je třeba osázet takovými 
stromy, které by kvetly dříve než se loďstvo vydá na moře, aby si námořníci odváželi část vůně 
letních stromů.

Pohřbený je na kroštadtském luteránském hřbitově. Je tam i jeho kenotaf, původní náhrobek 
se nedochoval.
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Pomník  Faděje Fadějeviče Bellingshausena na hřbitově v Kronštadtu.

Několik ukázek akvarelů, které během výpravy vytvořil Pavel Nikolajevič Michailov:

                    Šalupa Mirnyj
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Ledovce u Antarktidy

Polární záře
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Bellingshausenova výprava byla vícekrát námětem pro poštovní známky (nejen ruské a 
sovětské).
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Obě lodě výpravy jsou i vděčnou inspirací pro modeláře. Zde vidíte vystřihovánku šalupy 
Mirnyj. Pokud by někdo z čtenářů toužil po plánku na stavbu modelu, může napsat. Někde ve svém 
archivu bych plány jedné šalupy (nebo možná obou?) našel.

čfk
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