Lefkádou křížem krážem.
Trochu zavádějící titulek, ale hned to vysvětlím. Po několika cestách
do řeckého vnitrozemí jsme navštívili také ostrovy, Korfu a Krétu. Pro rok
2017 jsme se rozhodli pro Lefkádu. A protože již tradičně nesmočím nohu
v moři, kvůli kterému se do Řecka vlastně jezdí, vyhledala manželka zajímavý byzantský chrám právě na Lefkádě. Jako fotograf jsem tak měl obvyklou náplň pobytu – fotografovat památky navštívené země. Na rozdíl
od jiných destinací, které jsme navštívili, na tomto ostrově v Jónském moři
nejsou fotografovatelné antické památky.
Takže po obvyklých „ceremonií“ jsem se hned ráno prvního dne pobytu
vydal k místní autopůjčovně. Jenže ouha, potřebná „driwing license“, kterou na mně tvrdohlavě vyžadovali, se válela zapomenutá kdesi v Čechách.
Po prvotním šoku zpátky na hotel hledat řešení. Jenže poštou - i leteckou
by se řidičák dostal na místo až v den odletu. Delegátka v nedohlednu, svěřil jsem se tedy recepční. A ta našla řešení, které by mne nenapadlo. Když
budu mít kopii, místní policie mi to uzná. Honem tedy zpráva internetem
synovi, ten mi večer poslal ofotografovaný řidičák, paní recepční mi ho
ráno vytiskla. Takže rychle do půjčovny pro skútr. Ale všechno už bylo
v terénu, nezbylo nic jiného, než si zarezervovat na další dva dny skútr
a na zbytek pobytu auto. Poté zbylo jen seznámení s místem pobytu.
Druhý den začal pohledem do mapy, což tačilo k rozhodnutí, vydat se pěšky
k Maradochori, necelých 8 kilometrů od Vasiliki, kde jsme byli na hotelu
Apollo ubytováni. Cestou, hned u hlavní silnice, kam jsem došel za cca 30
minut první překvapení. Vlastně druhé. Delegátka nám při první schůzce
sdělila mimo jiné, že zde nejezdí autobusy a že tu nejsou žádné památky.
Takže to první překvapení přišlo s pohledem do zakoupené mapy, kde bylo
vyznačeno několik klášterů. To vlastně druhé překvapení byla autobusová
zastávka s jízdním řádem. Sice zrovna nic nejelo, ale po asi 3 kilometrech
chůze mi zastavila menší dodávka s usměvavým řidičem. Po posunkové
komunikaci jsem mu vysvětlil kam a proč jdu. Dlužno dodat, že je v celém Řecku neobvyklé, že někdo jde po silnici nebo i obyčejné prašné cestě
mimo obec pěšky. Zastavil u obchodu v Maridochori a zavedl mne do krámu, kde vysvětloval kam že chci jít. Pak mne ještě zavezl k odbočce, odkud
jsem měl pokračovat pěšky. Mým prvním cílem byl klášter s kostelem Monastery of Ayios Georgios.
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Dalším cílem byl klášter Monastery Agyos Ioannou Theologou výše v horách, dle mapy asi 7 kilometrů. Tady se musím zmínit o problému, souvisejícím s tím, co bylo výše uvedeno, a to je turistické značení. Neexistuje,
jen v místech kde opouštíte silnici lze najít hnědou směrovku upozorňující
na cíl, ležící kdesi na odbočující, převážně prašné cestě. Odsud však vedla
pouze cesta na mapě. Vydal jsem se tedy vzhůru. Cestou jsem minul několik odboček, ale držel jsem se cesty, která se jevila jako nejpoužívanější.
Po půlhodině jsem dorazil k vratům, kde cesta končila. Dál byl už jen soukromý oplocený pozemek. Zpátky k první odbočce a znovu vzhůru. Jenže
cesta se po chvíli prudce stáčela dolů do údolí k objektu s olivovou plantáží. Odbočka doprava dávala možnost pokračovat ve směru, který udávala
mapa. Takhle bych mohl pokračovat, protože všechny ty cesta a cestičky
končily na jakémsi prostranství, kde stály zbytky stavení, nebo jen zarostlá
plošina. Prostě - k vytčenému cíli jsem nedošel a protože ve 320C došlo pití
i síly, intuitivně jsem se tedy po cestách spouštěl do údolí, kde byla vesnice
Kodarena. Tam moje putování končilo u autobusové zastávky. Když jsem
se ptal místních, dozvěděl jsem, že „to tady všichni znají“. Mysleli zřejmě
v dosahu tak pěti kilometrů od bydliště.

Nad Maridochori

Třetí den už byl o mnoho lepší předešlého. Na skútr (mimochodem jsem
na jednostopém vozidle nejel 50 let) jsem si poměrně rychle zvyknul. Zvládal výborně cesty asfaltové, i ty prašné. Po nich jsem se dostal do kopců
vnitrozemí ostrova a víceméně se seznamoval s plánovanými trasami. Projel jsem tudíž celé východní i západní pobřeží, dojel až k hranicím hlavního města Lefkáda, ale i vesničky a městečka ve vnitrozemí. Jediným „úlovkem“ se stal kostelík Agyios Donatos vysoko nad městečkem Eglouvi.

Nahoře interier kostela
Dole ruiny větrného mlýna,
v popředi studny na pitnou vodu

Den čtvrtý byl zasvěcen hlavnímu městu - Lefkádě. Cestou po východním
pobřeží jsem projel městem Nidri. Jeho zátoky a ostrůvky každého donutí
zastavit a fotografovat. Vždyť jeden z těch ostrůvků patřil řeckému rejdaři Onassisovi. Není tedy divu, že se tady tvoří zácpy dychtivých fotografů. Patřil jsem k nim také. Po příjezdu do Lefkády jsem už naši delegátku
s varováním „raději tam nejezděte, není kde parkovat“ už nebral vážně.
Na parkovišti u Archeologického muzea, kousek od centra, se místo najde.
Horší už je to s orientací. Mapy uvádějí jiná jména u téhož kostela, vyhledávač „Googlemaps.com“ se stává nepřehledným, cedulky s názvy nejsou
a česky se nedomluvíš. Nicméně je fajn, že kostely jsou převážně otevřené
a fotografovaní nikdo nezakazuje. Cesta zpátky vedla horskou silnicí přes
typická městečka vnitrozemí - Pigadisanoi a Karia. Karia je známá především jako místo s řadou taveren s výtečnými rěckými jídly. Z Karie pak
k východnímu pobřeží serpentinami k moři a do Vasiliki.

Pohled na město Nidri ze silnice spojující Lefkádu s Vasiliki.

Kostel Agios Spiridonas v městečku Karia

Kostel v Pigadisanoi

Den pátý jsem mohl uplatnit své „znalosti“ ostrova, měl jsem k dispozici auto a tudíž manželka jela poznávat ostrov Lefkáda. Malý Fiat zvládal
i ty prašné cesty ve vnitrozemí, takže trasa přes Agyios Nikitas a Eglouvi
s odbočkou ke kostelíku Agyios Donatos a přes městečko Karia do Lefkády netrvala dlouho. Zvládli jsem prohlídku několika kostelů, samozřejmě
i prohlídku řady obchůdků s nákupem drobných dárků pro ty doma. Před
cestou zpět jsme jeli do Frini, jakési předměstí Lefkády, kde jsme si neodpustili návštěvu nejznámějšího obnoveného kláštera Monastery Faneromeni. Pak už jen přes Nidri a několik vesnic ve vnitrozemí s prohlídkou
kláštera Monastery of Evangelistria zpět do Vasiliki. Hledaný klášter s
kostelem Monastery of Panagia Hodegetria zůstal utajen.

Nahoře centrum Eglouvi, dole Karia

Monastery Faneromeni
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Monastery od Evangelistria

Šestý den s Fiatem Panda začal smolně cestou na nejjižnější cíp ostrova.
V klášteře Agios Nikolaou Niras, kde jsou řádové jeptišky, byla ranní bohoslužba a nemohl jsem dovnitř. Exterier kláštera mne fotograficky nelákal. Cesta k dalšímu cíli - majáku, byla pro opravy uzavřena. Zpět tedy
do vnitrozemí. Panda se jevila jako vůz do terénu, proto jsem se vydal
na nejvýše položený kostel ostrova - Profiti Illias (1012 mnm.). Z vrcholu
je úchvatný panoramatický pohled jak do vnitrozemí na jih, tak na moře
kolem ostrova a na sever ležící hlavní město – Lefkádu. Cesta dolů směrem
na sever vedla opět přes Eglouvi k vesnicím Neion, Alexandros a Kolivata, ke klášteru Monastery of Agyios Georgios. Cestou dolů ještě prohlídka Hermitage of Aioi Pateres. Pátrání po klášteru Panagia Hodegetria
v Lefkádě opět neúspěšné.

Kostelík u vesnice Neion, zřícenina u Alexandros

Monastery of Ayios Georgios

Hermitage of the Aioy Pateres

Pohled k Lefkádě
Den sedmý, poslední před odletem. Rozhodnutí odejet bez prohlídky toho
„utajeného“ kláštera, nebo věnovat hledání i poslední den pobytu bylo
krátké. Prostě mi to nedalo. Cesta známými místy byla rychlá. V Lefkádě
jsem byl dost brzy a věnoval jeho část fotografování kostelů, jejichž zdobná
průčelí byla při předchozích návštěvách ve stínu. (pokračování na str. 24)

Archeologické muzeum, za ním je zmíněné veřejné parkoviště

Nejfotografovanějším kostelem v Lefkádě je
kostel Agyios Pantokratoras v centru města.

Kostel Virgin Mary Panagia

Kostel Agyios Minas

Kostel Panagia Ton Xenon

Exterier a interier kostela Ayios Nikolaos

Kathedral Church of the Evaggelistria

S Lefkádou se loučím kostelíkem Church of Zoodohos

Po typickém občerstvení - „grek salad“ a káva (vynikající espresso) s mapou města a obrázkem projíždím a procházím Apolpenou, dnes již předměstím Lefkády. Výsledek stejný, jako předchozích dnech. Podle fotografie
publikované na serveru Mahalo ho nikdo nepoznal. Prozatím jsem ho nenašel. Cesta stoupá serpentinami na jih. Zastavuji u hnědé směrovky.

Čtu: Monastery of the Hodegetria. Tudy jsem přeci několikrát v týdnu jel.
Ptám se tedy, s rukou směřující ke směrovce, kde to je. Mladý okolo jdoucí
pár mi ukazuje cestu. Uzká asfalta končí po kilometru na křižovatce s hlavní silnicí. Kam se vydat? Kolem jdoucí vrtí nad obrázkem hlavou.
Zkouším to tedy postupně na obě strany. Nic. Připadám si jako ma..r. Odjíždím nahoru a zastavuji u paní, která před domem myje auto. Nad fotografií se pousměje a ukáže „there it is“. Neumím anglicky, dovtípím se,
že „tam“. Hledám objekt s kopulí obloženou červenýma tvarovkama. Nic
nevidím. Paní sleduje mé rozpaky a vede mne výš. Ukazuje na zříceninu
kamenné stavby. To je ono!
Nevěřícně zírám na něco, co se vůbec nepodobá objektu na fotografii. Sestupuji ze silnice, procházím kamennou branou a stojím mezi zřícenými
stěnami bývalého kláštera a zabedněnými dveřmi kostela, pokrytého místo
střechy bílou plachtou. „Heureka!“ - by se slušelo zvolat. Leč se tak nestalo. Stojím, jak se později potvrdilo, před kostelíkem kláštera Monastery
of the Hodegetria. Došlo k omylu a místo fotografie správného kláštera,
jehož vznik je datován před rok 1450, byl na webu umístěn obrázek kostela
u města Syrta na Peloponesu.

Klášter (Monastery of the Hodegetria) se nachází se uvnitř malého olivového háje, ve východní části obce Apolpena, asi 2 km od hlavního města Lefkáda. Je to nejstarší křesťanská památka, zachovaná na ostrově. Byl
založen kolem roku 1449 až 1450 (nebo podle jiných zdrojů dokonce již
kolem 11. století). Jeho hlavní kostel, Panagia Hodeghetria, je jednolodní
dřevěná zastřešená stavba, s trojstrannou apsidou na východ. Fragmenty
nástěnných maleb jsou zachovány v jižních a východních stěnách interiéru, které kombinují byzantské prvky se západní technikou.
V interieru byly nástěnnou malby s vyrytými symboly z Koránu a také nástěnné malby tematizované od narození Agios Ioannis Prodromos až k narození a vzkříšení Krista. Některé části inventáře byly přeneseny a mohou
být dnes obdivovány v byzantském a křesťanském muzeu v Aténách.
Na snímku vlevo kopie kostela, podle které jsem Monastery of the Hodegetria hledal. Ve skutečnosti jde
o byzantský chrám ze Syrty na Peloponesu. Spodní snímek ukazuje stav
kostela Panagia Hodegetria před
rokem 2017.
Obrázky na dalších stranách ukazující stav v roce 2017.
Text a foto: ilja
Fotografie jsou chráněny autorským
zákonem.
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