GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI OČIMA MARTINA VELÍŠKA

Přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky, bývalého velvyslance České republiky v
Dánsku
Mýty a pověsti byly odjakživa nedílnou součástí života Inuitů usazených v
drsném arktickém prostoru. Severští lovci si je navzájem vyprávěli během
dlouhé polární noci, nebo když je na cestě zastihla nepohoda a byli nuceni zůstat
delší dobu na jednom místě. Mnohé příběhy vysvětlují, jak vzniklo Slunce,
Měsíc a hvězdy, proč je příroda taková, jaká je, a proč různá zvířata vypadají
tak, jak vypadají. K bezděčné drsnosti a krutosti některých textů se mnohdy
těžko nalézá morální opodstatnění nebo odpovídající trest.

O uchování mytologických příběhů, bajek, pověstí a písní pro moderní dobu se
zasloužil zejména dánsko-grónský polární badatel a spisovatel Knud Rasmussen
(1879–1933), který sesbíral většinu grónských mýtů a pověstí a přeložil je do
dánštiny. Tím přispěl k hlubšímu poznání malého, ale hrdého a statečného
národa a obohatil svět literatury o podivuhodnou vypravěčskou tradici. Z jeho
rozsáhlého díla vznikl český výbor nazvaný Grónské mýty a pověsti, který
přeložili Viola Somogyi a Zdeněk Lyčka. Knihu vydalo nakladatelství Argo
v roce 1998 (2. vydání 2007) s ilustracemi Martina Velíška, z nichž vznikla
unikátní putovní výstava, která procestovala Dánsko (včetně Grónska a
Faerských ostrovů) a od roku 2013 putuje po Česku, Slovensku, Polsku a
Německu. Více… O tom, jak se Martinu Velíškovi podařilo grónské mýty a
pověsti výtvarně zpracovat, se dozvíte na přednášce Zdeňka Lyčky.

Informace o autorovi (zdenek_lycka@mzv.cz, mob. 776 750 488):
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka (1958) vystudoval systémové inženýrství na Vysoké
škole
báňské
v Ostravě a moderní filologii se specializací dánština-angličtina na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před sametovou revolucí pracoval jako
programátor, v roce 1990 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí. V letech
1991 až 1996 působil na česko-slovenském (českém) velvyslanectví v Kodani,
v letech 1998 až 2002 byl ředitelem Českého centra ve Stockholmu a v letech
2008
až
2013
velvyslancem
České
republiky
v
Dánsku.
V letech 2014–15 byl ředitelem úseku strategie a rozvoje Českých center a do
30. 6. 2016 generálním ředitelem Českých center. Překládá severskou a
angloamerickou literaturu a píše autorské texty. Spolu s Violou Somogyi získal
tvůrčí odměnu v rámci Ceny Josefa Jungmanna 1998 za překlad Grónských
mýtů a pověstí Knuda Rasmussena. V českých, dánských, grónských, švédských
a amerických médiích publikoval desítky článků a statí se severskou, kulturní a
krajanskou tematikou. V létě jezdí na mořském kajaku a v zimě na běžkách.
Čtrnáctkrát absolvoval Vasův běh ve Švédsku a v roce 2010 Arctic Circle Race
v Grónsku. V roce 2011 přešel na lyžích grónský ledovec, v roce 2014 dojel na
kajaku z Prahy do Severního moře a v letech 2015–16 splul na kajaku Dunaj od
pramene do ústí v Černém moři. V roce 2017 se vydal na kajaku ze severní
Moravy na Balt a v létě 2018 se chystá pokořit Rhônu.

Zdeněk Lyčka a Knud Rasmussen
Přednáška Zdeňka Lyčky proběhne v pátek 9. března 2018 od 16.30 hod.
v budově Městské knihovny v Třebíči, Hasskova 102/2.

