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ANAFI
Apollónova skála v moři.

Struktura kapitoly Anafi:
Nádherné skalisko na konci světa
Archeologie: Dámy, kúros a pes (exkurz)
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Nádherné skalisko na konci světa
Anafi (Anafé, Ανάφη), starořecky Anafé, je menší ostrov (40 km2) na samém jihovýchodním
konci Kyklad, asi 30 km východně od Théry. Ostrov je však velice řídce obydlený, žije tady
jen asi 270 lidí, skoro všichni v Chóře. Lidová tradice vykládá jméno ostrova jako „bez
hadů“. Antický mýtus je vysvětluje tím, že Apollónova záře ukázala Argonautům tento
ostrov, který se vynořil z hlubin moře, aby jim poskytl útočiště před bouří. Skalnaté terény
mají polopouštní až pouštní charakter, ale na rozdíl od Théry tady nejsme na sopce. Místní
nazelenalá břidlice připomíná Folegandros, ovšem v ještě sušší verzi. Geologická struktura
krajiny je soustředěná kolem hory Vigla (584 m n. m.) a téměř odděleného masivního útesu
Kalamos (470 m n. m.) na východním konci ostrova. Hlavní „město“ Anafi, tedy Chóra, stojí
na strmé skalní terase 200 m nad přístavem Ag. Nikolaos, aby se tam piráti nedostávali
snadno.

Dějiny skaliska jsou ponuře barvité: Vystřídali se tady Mínójci, Foiníčané, od 9. nebo
8. století před n. l. dórští Řekové. V římské době ostrov sloužil jako místo vyhnanství
nepohodlných lidí, což se pak několikrát opakovalo. Roku 1204 byl začleněn do Vévodství
Archipelagu, ale po bitvě u Anafi roku 1537 odvlekly osmanské lodě obyvatele do otroctví
a ostrov byl ovládán spíše piráty. V letech 1770–1774 zde měli námořní základnu Rusové,
a ruská flotila tady prý kotvila i v 19. století. Místní lidé houfně odcházeli ze strachu před
piráty a za prací, počet obyvatel ostrova klesl na čtvrtinu, zato v Athénách je na Plaka dodnes
malá čtvrť Anafiotika. Anafijští totiž byli zdatní stavitelé, zvyklí na strmé terény, takže si
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dokázali postavit domy v místech, kde si to jiní neuměli představit, a ještě se svým řemeslem
uživili.
V letech 1914–1940 byl ostrov znovu používán jako místo určení nepohodlných lidí, a to
docela kvantitativně. Zatím poslední pohromou bylo ničivé zemětřesení roku 1950. Anafi se
z toho všeho vzpamatovala a působí teď přímo roztomile, alespoň pokud jde o několik
obydlených míst a oáz, obklopených nádhernou, leč velice drsnou přírodou. Od raného
21. století tu v rozumném měřítku zavádějí cestovní ruch, před rozmachem turistického
průmyslu je Anafi zatím chráněna špatnou dostupností a také tím, že velká část ostrova
(jihovýchod) je přírodní rezervace, kde žijí vzácné druhy ptáků a skalniček. Chodit se tam
může, ale stavět naštěstí skoro ne. Lidé sem jezdí kvůli přírodním plážím a pro pěší turistiku
v horách, zčásti po zachovaných soumařích cestách. Zatím je to dokonce levné, protože místní
pozoruhodnosti naštěstí nejsou masově slavné, ani se tu dosud neusadila žádná celebrita.
Dobrý popis cest je na webu http://www.cycladen.be/AnafiEng.htm. (K chození po Anafi
vřele doporučuji mapu 318 Anafi 1:15 000, XAPTHΣ GIS MAP, WGS 84 – EGΓΣΑ 87,
koupil jsem ji v Praze, v KIWI mapy v Jungmannce.) Výtečné jsou také oficiální stránky
ostrova – http://anafi.gr/en/. Místní sice nejsou početní, ale pro slávu svého ostrova jsou
schopní udělat hodně.

Dokud je na Anafi člověk v dosahu civilizace, má velice příjemný dojem pohostinného Řecka
minulé nebo spíš předminulé generace, byť už s mobilní sítí a dokonce s docela kvalitním
internetem. Když ale nahlédne do vnitrozemí, setká se s pustinou, do které civilizace vstupuje
jen nesměle. I v Chóře lze mezi folklorními zdobnými prvky u penzionů vidět jasné známky
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toho, že alespoň některé typicky neolitické technologie se zde udržely až skoro do poloviny
20. století. Například roztloukadla na solné i cukrové homole, která se od podobných
muzejních kousků starých přes pět tisíciletí liší kromě nového účelu snad jenom tím, že
v duchu antické inovace využívají vhodnější „mlýnský“ kámen, který se tu naštěstí nachází
(známý je hlavně z antických mlýnů na Mélu, odkud se taky vyvážel).
Antické památky jsou zde dobře vidět i bez kopání a v sousedství některých z nich stojí
kostely kompletně postavené z velkých antických kvádrů. Např. bývalé hlavní město ostrova
pod vrškem Kasteli a především slavný chrám Apollóna Aigléta, přestavěný na klášter.
Potkáme zde také zbytky antických navigačních staveb v okolí bývalého přístavu pod Kasteli,
na místě zvaném Katalimatsa. V pozoruhodných terénech jsou na Anafi také další křesťanské
pamětihodnosti, zvláště Panagia Kalamiotissa na východě ostrova.
Viz také moje obecné album Anafi na Wikimedia Commons.
Archeologie: Dámy, mladík a pes (exkurz)
Už kolem roku 1700 navštívil Anafi francouzský cestovatel Joseph Pitton de Tournefort a ve
svém popisu nešetřil nadšením. Přesto i v obsáhlých kompendiích o starokykladské kultuře
chybí o tomto ostrově většinou alespoň zmínka. Pravda, není velký a je hodně odlehlý, avšak
důvod této lakuny vědění je jiný: Nikdy se tu nekopalo, Anafi je archeologicky vzato
panenská půda! Skoro všechny nálezy pocházejí jenom z toho, co stálo nebo leželo na
povrchu. To je možná i důvod, proč nic nevíme o přítomnosti starokykladské kultury.
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Patrně první prospekci zde provedli Rusové snad v dvacátých až padesátých letech 19. století
a odvezli několik soch z římské doby, které od roku 1863 vystavují v Ermitáži. Jsou to
vesměs sochy žen v róbách, v životní velikosti. Britové nezaostali za Rusy o mnoho, takže
roku 1864 pořídilo Britské muzeum pozdně archaického kúra z Anafi, nazývaného v Londýně
Strangford Apollo, protože pochází ze sbírky Percy Smythe, 8. vikomta of Strangford, který
byl synem britského velvyslance v Petěrburku a pak sám diplomatem a učencem
v Konstantinopoli. Na Národní archeologické muzeum v Athénách zbyl reliéf psa z torza raně
klasické pohřební stély. (Potkal jsem i odlehčenou verzi této historie: Rusové si odvezli sochy
hojně oděných žen tuctové kvality, lord nahatého kluka reprezentativního typu – a pro Athény
zbyl pes bez pána, i když klasický.)
Přístav Ag. Nikolaos
Je to jeden z nejpoklidnějších přístavů na Kykladách. Říká se mu taky Yalos, i když
v nomenklatuře lodních společností se jmenuje vždy rovnou Anafi. Přístav samotný je
nečekaně rozsáhlý a důkladný. Lodě sem sice nepřiplouvají často, ale když už, tak to může
být opravdu velká loď. Blízko je dobrá přístavní hospoda, jak se sluší a patří – a rybářský
přístav. Kdo chce, může se vedle rybářského přístavu koupat na písčité pláži po skálou.
Kolem je několik nových penzionů a kus dál dokonce hotel, naštěstí ne moc velký a trochu
bokem. Ještě tu je elektrárna, ale vypadá jako normální trochu větší dům. Z Chóry sem jezdí
autobus a vede sem i tuze pěkná pěší cesta.

Chóra Anafi
Hlavní „město“ Anafi, tedy Chóra, stojí na skalní terase skoro 200 m nad přístavem, aby se
k němu piráti nedostávali snadno. Snadné to nemá ani místní autobus. Navíc se vnitřkem
městečka nedá projet, protože ulice jsou úzké a místy vedou po schodech.
První mylný dojem je, že je to tu samý kostelík, což by se na Kykladách ostatně dalo čekat.
Jenže tady je to jinak: To, co vypadá jako menší kostel s valenou klenbou, je většinou obytný
dům. Takhle se tady stavělo, občas je něco podobného k vidění i na Théře. Skutečných
kostelů tu není zase tak mnoho, jak by člověk myslel. Další zvláštností jsou četné a poměrně
velké pece vedle domů, většinou už nepoužívané, nebo užívané jenom občas. K nim
samozřejmě patří komíny s ochranou proti větru, takže celek vypadá dost svérázně. Všechno
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je to samozřejmě útulné a s výhledy, jak se na Kykladách sluší, doplněné vonícími
hospodami.
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Chóra kykladského ostrova má mít své Kastro. Skutečně zde je, na vršku, ale není nijak
velkolepé. Je to spíš ruina hrádku, s opravenou kapličkou pod vrškem. Asi to nikdy nebylo
moc velké centrum, navíc vzalo několikrát za sebou špatný konec. Důležitějším centrem
ostrova asi bývalo Kastro na Kasteli. Uličky pod Kastrem Chóry jsou ovšem roztomilé.

V Chóře zřídili také malinkaté archeologické muzeum, kam umístili nálezy z ostrova. Úředně
vzato je to „Místní archeologická kolekce na Anafi“, výstižnější určení by bylo lapidárium,
protože významnější nálezy z ostrova byly odvezené dál do světa. V místnosti je spíše sklad
římských torz bez jakýchkoli popisů, doplněný o informace o slavném kúrovi z konce řecké
archaické doby, který skončil v Britském muzeu. Nesmí se tam fotografovat. Hezčí
lapidárium uvidíme na Anafi kupodivu pod volnou oblohou, u kláštera Zóodochos Pigi
u Apollónova chrámu.
Víc fotek je v oddílu alba.
Kasteli
Starší centrum ostrova bývalo v těsném okolí vrcholku Kastelli (327 m n. m.). Od 8. století
před n. l. tu bývalo dórské město, tedy antická Anafi. Ve středověku se jeho nástupcem stal
„benátský“ hrad, Kastro Kasteli, z něhož ovšem mnoho nezůstalo. Výlet na Kasteli lze vřele
doporučit. Vedou tam značené cesty ze tří stran, nejjednodušší přístup je od patřičné odbočky
na hlavní silnici (asi 6 km východně od Chóry směrem ke klášteru Zóodochos Pigi).
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Panagia sto Dokari
Chodníček od silnice nás nejprve dovede k plácku, jehož dominantou je menší kostel
postavený z velkých antických kamenů. Je to Panagia sto Dokari. Dobu stavby neznáme, jisté
je jenom to, co je názorně vidět: Je to křesťanská stavba s jednou apsidou, převážně nebo
dokonce výhradně z antického materiálu. I ten může být různého stáří, jasně datovatelný je
zazděný kousek víka římského sarkofágu, jehož větší část leží vedle vchodu do kostela.

Interiér je už tuctovější, i když milý. Kostel je přistavěný ke zbytku velice masivní zdi, kterou
najdeme z druhé strany, za vchodem. Kolem je vícero kamenných pozůstatků, asi z různých
epoch, a je odtud krásný výhled na moře s menšími ostrůvky. Nejspíš tu býval hřbitov a jižní
(dolní) okraj antického města.
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Dórské město a Kastro Kasteli
Značený chodníček nás vede strměji vzhůru, kolem stále četnějších antických ruin. Potkáme
nejméně jednu cisternu z římské doby a pak přijdeme k troskám akropole dórského města,
které tady prosperovalo od 9. nebo 8. století před n. l. přinejmenším do konce římské doby,
později bylo převrstveno „benátským“ hradem, což se už dneska moc nepozná. Můžeme tady
volně chodit a užívat si detailů i výhledu.

Vrcholek Kasteli je velice blízko, mezi ním a bývalou akropolí vede značený chodníček přes
Agios Mamas ke klášteru, tedy k Apollónovu chrámu. Přibližně tudy vedla v antických časech
posvátná cesta (hieros hodos), spojující město s chrámem. Někde v okolí kostela Agios
Mamas je prý dosud vidět i její dlažba.
Nejsnazší je ovšem návrat k silnici a pak dolů k antickým navigačním stavbám (Katalimatsa)
a dál na pláž Roukounas, nebo rovnou na pláž, protože nejsnadněji se ty stavby dají navštívit
odtamtud.
Klášter Pramen života na Apollónově chrámu
Sakrálním centrem ostrova byl chrám zasvěcený Apollónovi Zářnému (Aiglétos). Přes svou
odlehlou polohu bývá v antické literatuře zmiňovaný jako pozoruhodné místo, například
u zeměpisce Strabóna (Geographica X, 5, 1): „Blízko Théry je Anafé, kde je chrám Apollóna
Aigléta (Zářného). Kallimachos o něm mluví ve verši (Aetia, fr. 27, 3 Pfeiffer)...“ Stavbu
a umístění chrámu spojuje legenda se září, kterou Apollón ukázal na ostrov k záchraně
Argonautů. Je to neobvyklé, dokonce unikátní zasvěcení, i když je vlastně synonymem
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obvyklého Apollónova titulu Foibos. Dnes je na jeho místě klášter Zóodochou Pigi, tedy „Na
Životodárném Prameni“, což je zasvěcení na Kykladách časté, analogie obvyklejšího
„Narození Panny Marie“.
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Nejsnadněji se k této pozoruhodné kombinaci antiky a křesťanství dostaneme od konečné
autobusu z Chóry. Na návrší (vlevo, severně) před klášterem je kaple sv. Nektaria, od které je
na celý komplex (a nejen na něj) dobrý výhled. Vidíme rozsáhlé obvodové zdi, které tvoří
přibližně čtverec, orientovaný na koso vůči světovým stranám. Větší část tohoto prostoru
vyplňují křesťanské přestavby, krom severovýchodní části, která je zarostlá opunciemi. Pěšina
od kaple ke klášteru nás zavede na úžasné odpočívadlo pro poutníky – pokud přijdeme rovnou
k areálu po silničce, vidíme odpočívadlo po levé straně před obvodovou zdí. Můžeme si tady
sednout do stínu pod stromy, kolem leží stavební články z chrámu, vlastně krásné lapidárium,
navíc s výhledy (viz oddíl alba). Před sebou máme severozápadní zeď sakrálního areálu a za
sebou nějaké ruiny přestavěné na pomocné stavby pro poutníky, včetně velké pece, evidentně
občas používané. Vedle je dokonce připravená zásoba dřeva, které je na Anafi velice vzácným
artiklem. Je to rajské místo klidu a krásy.
Chrám Apollóna Aigléta
Většina toho, co je z Apollónova chrámu vidět – a je toho opravdu hodně – pochází
z 4. století před n. l., ze začátku helénistické doby. Tehdy zažívala Anafi pod vládou
Ptolemaiovců svou chvíli bohatství a slávy – a právě tento chrám měl propojovat mytickou
slávu Anafi z dob Argonautů s velkolepostí ptolemaiovské epochy. Kultovní místo Apollóna
zde bylo už dříve, v dobách ryze dórské Anafi. Už tehdy se zde konaly Hyakinthie, tedy
dórské oslavy Apollóna tancem nahých mladíků. Legenda také vypráví, že po své záchraně
tady Argonauté obětovali Apollónovi jenom vodu, protože nic jiného neměli. Sluhové se jim
kvůli tomu smáli, a posměšky se prý staly při zdejších obětech tradicí. Takhle to popisuje
ještě Apollónios (Argonautica IV, 1714n.) v 3. století před n. l.
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Velký raně helénistický chrám, který zmínil už Kallimachos, nejspíš využívá také část
materiálu ze starších sakrálních staveb ke cti Apollóna, takže pozdější křesťanská přestavba
asi nepředstavuje první ani jedinou reorganizaci prostoru a přeskupení kamenů v něm.
Apollónův chrám byl obklopený rozsáhlým posvátným okrskem. Obvod celého okrsku
vyznačuje peribolos, tedy ohradní zeď, která má současně roli opěrné zdi, udržující stabilitu
chrámové plošiny. Právě tyto zdi dobře vidíme, protože se zachovaly skoro v úplnosti, jen
jsou zčásti použity jako zdi některých klášterních budov. Uvnitř okrsku bylo kromě chrámu
velké nádvoří, na němž stály také oltáře zasvěcené různým bohům. Z nápisů víme, že Diovi,
Artemidě, Afrodítě a Asklépiovi.
Zvláště kolem západního rohu areálu (z hlediska příchodu od silnice vpravo) dosahuje zeď ze
4. století před n. l. výšky přes 3 metry. Když tento roh obejdeme chodníčkem mezi
obvodovou zdí a vnější zahrádkou kláštera, stojíme konečně u hlavního vchodu. Ten je tvořen
skutečně impozantní srostlicí dob a stylů – a téměř tunelem nás uvede na nádvoří. Velké
kvádry pravé stěny vstupního tunelu, které zaujmou velikostí i medovou barvou mramoru,
jsou částí chrámové budovy, kterou pak ze strany nádvoří uvidíme. Její stavební plán je
trochu neobvyklý, asi jde o prostylos, otevřený pouze na přední straně. Z oné otevřené
„verandy“ se sloupy zbyly na nádvoří jenom základy. Zadní část chrámové budovy prodělala
už dříve nějakou křesťanskou přestavbu, dobře viditelnou z rohu nádvoří. Další části
chrámových staveb prý byly přestavěné na refektář, snad i s částí stropu.

Nádvoří posvátného okrsku Apollónova chrámu se stalo nádvořím kláštera. A na tom nádvoří
je kolem kostela vystaveno dost antických stavebních článků, vlastně další lapidárium. Antika
a křesťanství se tady snoubí mimořádně nekonfliktním způsobem.
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Víc fotek je v oddílu alba.
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Moni Zóodochou Pigi
Areál chrámu byl přestavěný na klášter a kostel, těžko říct kdy, protože písemné prameny
většinou zaměňují tento klášter s blízkým klášterem téhož zasvěcení na hoře Kalamos, když
udávají 16. nebo 17. století.

Starý kostel Zóodochou Pigi později dostal zasvěcení „Svatých mučedníků Apollóna
a Sókrata“, protože uprostřed nádvoří byl v polovině 19. století postaven nový kostel
Zóodochou Pigi, tedy „Na životodárném prameni“, případně Narození Panny Marie, opět na
podezřele starších základech.
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Interiér kostela je vesměs z doby jeho stavby, ale byly sem přeneseny také ikony a některé
části výzdoby z kostela Panagia Kalamiotissa na vrcholku nedaleké hory Kalamos. Tam totiž
také stojí klášter, který je však už opuštěný, i když se tam stále konají poutě. Onen „horní“
klášter byl jaksi pomyslně převelen sem dolů, na dostupnější místo, takže i tento „dolní“
klášter Zóodochou Pigi bývá někdy také nazýván Kalamiotissa, což působí místopisné
dvojznačnosti. Je to založeno přenesením slavné ikony s unikátním zasvěcením
„Kalamiotissa“ – ochránkyně ostrova Anafi před kalamitami – právě sem. I tento dolní klášter
je v současné době spravován z kláštera Profitis Ilias na Théře, v létě roku 2017 tu byly dvě
jeptišky, které zdatně zabezpečovaly veškeré liturgické i civilní náležitosti chodu kláštera.
Navíc tu ručně malují malé ikony. Pop sem prý dojíždí z Chóry, má k dispozici svérázné auto
s cedulí „Moni Panagias Kalamiótissis“ v roli poznávací značky.

Obvodové zdi jsou z vnitřní strany nádvoří lemovány celami a pomocnými prostory, třeba
řadou sprch a záchody v prostoru částí antických zdí, protože se zde počítá s větším
množstvím poutníků. Dokud ke klášteru nevedla sjízdná silnice, tak tady poutníci přespávali
všichni . Zdejší poutě se konají 8. a 9. září a jsou prý tuze slavné. Jejich součástí je kupodivu
i noční výstup nahoru, k Panagia Kalamiotissa. Už to samo svědčí o veliké moci
Životodárného Pramene i Bohorodičky Kalamiotissy, neboť ona cesta je pro větší počet lidí
dost na pováženou. Rozhodně je kam spadnout, o často prudkém podzimním větru nemluvě.
Tolik tedy místo Hyakinthií; jestli se přitom obdařují po antickém vzoru posměšky, to nevím.
Kromě silnice vedou od kláštera tři značené cesty: posvátnou cestou ke Kasteli, nahoru na
Kalamos, dolů přes Paralia Monastiri („Klášterní pláž“) do Chóry.
Víc fotek je v oddílu alba.
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Kalamos a Dračí jeskyně
Skalní masiv Kalamos je velice nápadnou dominantou východní částí Anafi, je vidět skoro
odevšad. S většinou ostrova je Kalamos spojen šíjí, na níž stojí klášter Zóodochou Pigi.
Skalisko je to opravdu majestátné, z moře se tyčí skoro kolmo, světoběžníci je přirovnávají
k Gibraltaru. Je to poslední vrcholek Kyklad, ostrý jihovýchodní okraj souostroví, zpoza
něhož většinou přicházely kalamity: piráti, saracéni... Na jednom z vrcholů je vidět kostel
a člověk si maně říká, kudy že se na to místo stavitelé dostali. Od dolního kláštera k hornímu
vede dobře značený chodník. Asi půl kilometru za klášterem, ještě docela nízko, odbočuje
vlevo pěšinka k Dračí jeskyni (Drakontospilio). Ta leží v severním svahu a prý je obdařená
taky krápníky. Mě spíš zaujalo spojení draka se zářným Apollónem, připomíná to delfský
příběh, leč o nějaké dávné věštírně na Anafi jsem žádné zvěsti nenašel a v jeskyni jsem nebyl.

Až do výšky 360 m je cesta na Kalamos naprosto v pohodě, i když stále prudšími
serpentinami. Po cestě vidíme dokonce dvě malá mitáta (útočištné kamenné stavbičky), kdyby
se třeba strhla bouře. Výhledy na moře, ostrov Astypalea i na areál kláštera alias chrámu jsou
úžasné a nálada místa krajně příjemná. Pak ovšem končí legrace, aspoň pro lidi, kteří trpí
závratěmi. Objeví se vratké zábradlí nad propastí, protože chodníček musí nějak projít do jiné
části masivu, k tomu vrcholu, na němž stojí klášterní kostel. A pak místy už jen úzká pěšina
nad kolmým srázem. Cesta dolů je prý taky zajímavá, v ostrém sedélku je výhled jenom do
propasti.
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Víc fotek je v oddílu alba.
Panagia Kalamiotissa
Na jednom z vrcholků masivu stojí ve výšce 463 m n. m. kostel Narození Bohorodičky na
hoře Kalamos, tedy Panagia Kalamiotissa, hned za ním stejnojmenný klášter, dnes opuštěný,
a kolem nějaké další drobné stavby. Kostel z doby kolem roku 1600 je jednolodní, s centrální
kopulí a jednou velkou apsidou. Před ním byla v 18. století přistavěna zvonice. Zasvěcení je
unikátní, i když se jím nemyslí, že by se Bohorodička narodila na této hoře, tady je její
narození pouze ctěno, a to na ochranu před pohromami. Unikátní je také ikona, která ovšem
byla v nové době přenesena do „dolního“ kláštera.

Panagia Kalamiotissa je extrémním příkladem kostela (ba původně i kláštera) postaveného na
špatně dostupném místě ve skalách a ve výšce, což je samo o sobě na Kykladách i jinde
v Řecku dost obvyklé. Je to ochranné svaté místo jakoby „na konci světa“.
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Víc fotek je v oddílu alba.
Pláže a památky na jihovýchodní cestě
Když od půvabné oázy kláštera (potažmo chrámu Apollóna Aigléta) sestoupíme po značené
cestě kousek na jih k moři, ocitneme se na skoro opuštěné pláži, zvané Klášterní (Paralia
Monastiri. Masiv Kalamos odtud máme skoro nad sebou, jen kousek na východ. Hned za
okrajem pláže směrem k němu je ve vodě vidět něco, co by mohlo být zbytkem dávného
menšího přístavu.

Odtud bychom mohli pokračovat pobřežním chodníčkem přes řadu pozoruhodností třeba až
do Chóry. Nutno ovšem poznamenat, že ten chodníček místy překonává poněkud prudší
útesy. Po cestě se střídají výhledy s možnostmi koupání na nezalidněných místech.
Potkáváme i kostelík se zasvěcením Agioi Anargyroi, Svatí Postříbření. Pak překročíme
Megalos Potamos, což je navzdory svému názvu (Velká řeka) už v červnu vyschlé koryto
potoka. Dál cesta vede přes Katalimatsa k velké pláži Roukounas. Tam se lze také snadněji
dostat autobusem.
Víc fotek je v oddílu alba.
Katalimatsa
Asi sto metrů východně od okraje pláže Roukounas je kousek nad mořem místo zvané
Katalimatsa nebo také Palio Limani (Starý přístav). Přístav sám nejspíš není vidět, zato víc
desítek metrů od pobřeží upoutá pohled cosi, co napřed vypadá jako mužici nebo prostě
kameny nastavěné od turistů do věžiček, jenže je to moc velké a úhledné a v těsném okolí leží
antické stavební články. Při bližším ohledání je vidět, že alespoň některé z těchto staveb jsou
opravdu staré. Máme tady unikátní příležitost vidět antické navigační stavby, které sloužily
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k orientaci lodí, plujících do přístavu patřícího k městu, které stávalo ve svazích vršku Kasteli.
Na vzdálenějším (od moře) okraji pásma těchto věžiček jsou i základy čehosi, co mohlo být
menším majákem. Ještě dál od moře je v úžlabině mezi dvěma pahorky, spíše skalkami,
kostelík obklopený dalšími antickými stavebními články.
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Nejsnadněji se sem dostaneme z východního okraje pláže Roukounas po pěšince strmě vzhůru
za posledními dvěma tamaryšky. Taky je sem možné přijít chodníčkem od kláštera, další
možnost je z odbočky hlavní silnice.
Víc fotek je v oddílu alba.
Rajská Rouokounas
Možná se zdá divné, že se hodlám zabývat pláží. Jenže Roukounas není pláž ledajaká. Za prvé
je na Anafi vícero pláží tohoto jména, naštěstí blízko sebe, a teď mám na mysli Megalos
Roukounas, tedy Velkou Roukounas (nechápu, jak s tím souvisí Rebarbora, kterou pro dané
slovo nabízí novořecký slovník). Jedinou vadou tohoto místa je, že tu bývá dost lidí, řekněme
tak půlka hostů ostrova (tedy všichni, co zrovna nechodí po horách, nesedí v hospodě nebo se
nekoupou někde jinde) plus něco málo místních. Pláž je obdařena obvyklými cedulemi, které
přísně zakazují nudismus a volné táboření, leč žádný z těch zákazů se tady nedodržuje. Když
přicházíme od silnice a vidíme na první pohled jen tuctové parkoviště, tak stačí vstoupit do
zahrady a už se ocitneme v hospodě uprostřed oázy. Kuchyně vskutku výtečná a domácí,
vybírat je možné i v kuchyni, ceny mírné, k tomu dobré víno, jen není dobré spěchat. Ostatně
není proč, leda na poslední autobus. Viděl jsem bezpočet podniků jménem Paradiso (Ráj)
a většinou se jim obloukem vyhýbám, ale toto je jedna ze dvou mně známých velepříjemných
výjimek.

Východní okraj pláže bývá méně zalidněný a hlavně nabízí další pozoruhodnosti. Jednou jsou
výše zmíněné antické navigační stavby (Katalimatsa) kousíček nad pláží. Druhou je, že se zde
názorně projevuje, jak je toto místo součástí přírodní rezervace. Tou je většina jihovýchodní
Anafi, ale tady vidíme v barevných skalách, většinou sytě okrových až narudlých, tuze pěkné
skalničky, jejichž názvy se neodvažuji domýšlet. Většinou to prý jsou endemity. Přesto jsem
nejeden útlý keříček bezpečně poznal alespoň co do rodu: kapari, i když evidentně jiný druh,
než ty, co se pěstují pro slané mlsání! V červnu kvetly a nasazovaly první plody. Krom toho
se dá v písku potkat třeba pancratium maritium (líh přímořský), ale to je běžná plážová kytka.
Naštěstí to tady zatím žádný bláznivý skalničkář nevyškubal. (Nepsal bych o tom veřejně,
kdyby to už stejně nebylo k nalezení na webu. Navíc jsme podobné kapari měli na Anafi
možnost ochutnat, naprosto nechtěně. Místopřísežně prohlašuji, že můj keříček kapari na
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zaskleném balkóně pochází z pražského Zahradnictví Krulichovi, to anafijské by u mě nejspíš
ani nepřežilo.) Nad tím vším se tyčí hora Kalamos, zvlášť z vody vypadá zhola nepřístupně.
Drsné vnitrozemí
Když člověk odbočí na sever do vnitrozemí, působí Anafi rázem mnohem drsněji. I tam se
sice potká něco kostelíků a pecí, také něco skalniček, třeba jakýsi větší příbuzný
mateřídoušky, ale hustota čehokoli lidského, ba vůbec živého, povážlivě klesá. Nejzelenější
jsou vyschlá koryta potoků (už v červnu), kolem kterých se choulí oleandry a fíkovníky. Když
fíkovníky živoří suchem hned na začátku léta, tak to už přestává sranda. Je jasné, že bez
zavlažování se tady nedá pěstovat nic. Přesto prý mají lidé z Chóry občas nějaké zahrady, ale
mnoho jsme jich neviděli.

Při stoupání do sedla Axina (330 m n m.) se otevírají četné výhledy, samozřejmě především
na Kasteli a Kalamos na jihovýchodě a na nejvyšší vrchol ostrova, kterým je Vigla (581 m) na
severozápadě. Ze sedla samotného, skoro přesně uprostřed ostrova, se otevře výhled na sever
a člověk by si naivně myslel, že by tam mohlo být zeleněji. Opak je pravdou, prý za to může
prudký vítr, který všechno vyfouká. Je odtud jen pěkný výhled na ostrov Amorgos a na Malé
Kyklady. U částečně opravené ruiny kostela sv. archanděla Michaela jsme to raději otočili
a pokorně se vrátili do útulné Chóry, poněkud zmoženi sluncem, větrem a všeobecnou
vyprahlostí.
Víc fotek je v oddílu alba.
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Osm dní prázdnin (historka)
Anafi patřila mezi mé vytoužené cíle už dávno. Všechno, co většinu turistů odrazuje
(odlehlost, prý ne dost rozvinuté služby...), mě tam naopak lákalo. Ostrov jsem viděl už kdysi
při plavbě na Astypaleu, jeho silueta působila dojmem neskutečného vyprávění.

Vylodění
Po letech příprav a odkládání jsme se na Anafi vypravili s Marií v červnu roku 2017.
V horkém červnovém odpoledni jsme v Pireu našli kýžené veliké ferry Blue Star Delos
a vypluli. V létě teď jezdí na Anafi každý týden. Kolem druhé hodiny v noci se loď přiblížila
k ostrovu, moc toho tam nesvítilo, opravdu to docela vypadalo na slíbenou pustinu, i když
přístav byl nečekaně rozlehlý, byť skoro prázdný. Foukal silný studený vítr. Za betonem
přístavu stoupala někam do tmy holá skála. Vystoupilo sotva dvacet lidí. Starost o to, jak
v půl třetí v noci budeme někde ve skalách o 200 metrů výš hledat penzion, se rozplynula,
když jsme uviděli anafijský autobus, který i v tuto hodinu věrně čekal na trochu opožděnou
loď. Pan řidič vesele naložil bágly podle pořadí penzionů a vyrazil do tmy, zatáčkami nahoru
do Chóry. Marie následkem únavy z cesty na chvíli propadala skepsi a vyjadřovala obavu, zda
v téhle poušti neuschne jako treska. Motor i řidič měli co dělat. Brzy jsme pochopili, že místní
hrdě využívají nově zavedenou mobilní síť: Když se loď blíží, zavolají z přístavu řidiči
autobusu, který přijede, naloží lidi a volá provozovatelům penzionů, takže ti čekají u té
patřičné ze dvou možných zastávek v Chóře a zavedou své hosty (většinou po četných
schodech) do cíle.
Ráno dojem z ostrova ještě zásadně vylepšilo. Z výšky jsme měli výhled na rozlehlou plochu
moře mezi jižním Dodekanésem a východní Krétou (ta ale vidět není), na východě se nad
kusem pouště v popředí tyčila hora Kalamos s kostelem na vrcholu. Krom několika
rybářských loděk byla ta obrovská modrá plocha úplně prázdná, jen obden tu pustotu
narušovala sotva viditelná silueta nějaké dost velké lodi, která jezdí nejspíš ze Rhodu přes
Karpathos někam na Krétu.
Chóra
Po dost vysokém schodišti lemovaném ležícími kočkami a kvetoucími kaktusy jsme
vystoupali na hlavní ulici Chóry a byli mile překvapeni její útulností , přívětivostí místních
lidí a malým počtem hostů, následně i kvalitou a dostupností hospod.
Jediné, co na ostrově zklamalo, bylo místní muzeum. Bohužel. Našli jsme je snadno, leč

23

v malé místnosti seděla objemnější mladá paní jako žába na prameni a nedovolila nic
fotografovat. Pokoušel jsem se o nějakou komunikaci, leč postupně jsem pochopil, že
problém je taky jazykový, paní nemluvila řecky, ba ani neprojevovala stopy zájmu nebo
ochoty, spíš naopak. Za jiných okolností bych asi v dalších dnech zkusil nějaké
zprostředkování, ale na Anafi je tolik krásy všude jinde, že jsem to lapidárium římských torz
oželel. (Ostatně, když jsem večer šel pro souvlakie, přijímala v oné hospodě objednávky tatáž
paní – a popletla, co se dalo, nejen se mnou. Evidentně ji tam trpěli spíš z milosti a nebyli
z toho nadšení. S dobročinností to prostě občas nefunguje. Naštěstí to všude jinde fungovalo,
takže nám ani Blbá Běta nepokazila nádherný dojem z ostrova.)

Domácí nás rozmazlovali ovocem a exotickou zeleninou z vlastní zahrady (podobnou jsem
zatím viděl jenom v konzervě ze Sýrie) a dojemně pečovali o květiny u penzionu. Příchod
k němu byl ozdoben rustikálními artefakty, včetně roztloukadla na sůl, které vypadalo jako
utečené z neolitické sbírky některého kykladského muzea, ale pocházelo prý z 1. poloviny
20. století.
Trochu adrenalinu už na krátkém choďáku
Bylo horko, proto jsme pro první výlet zvolili kus pobřežní cesty, značené jako cesta č. 1, od
kláštera směrem zpátky k Chóře, což se brzy ukázalo jako naivní, protože chodníček stoupá
a klesá po útesech nad pobřežím. V údolích se člověk v závětří málem upeče – a pak nahoru!
Jeli jsme autobusem až na konečnou a došli ke klášteru, alias Apollónovu chrámu, což je
veliká pozoruhodnost. V průčelí kostela zrovna jeptiška čiperně běhala po štaflích
a vyměřovala místo, asi pro novou fresku. Naštěstí pak Marii ukázala, kde je tam voda, takže
se mohla aspoň napít, naše petflaška totiž zůstala v Chóře u autobusu. Na Klášterní pláži
Marie našla ve vodě obrysy starého přístavu a pak už jsme vyrazili směrem k Chóře,
v mylném domnění, že je to kousek a podél vody. Obojí je sice pravda, ale... Potkali jsme
jedinou, a to notně zmoženou dvojici. Marii poráželo sluníčko a žízeň, mě zase závratě nad
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útesy. Museli jsme se tedy rozdělit: Marie pokračovala cestou nad útesy a já jsem vyrazil
nahoru na silnici, prošel po ní ta nebezpečná místa a nakonec jsme se dojemně setkali
v hospodě na Roukounas. Já jsem sešel ze silnice dolů k moři a Marii, vyprahlou a bloudící,
k hospodě navedla přilehlá nudistka. Inu, Anafi by nejspíš uměla vystrčit drápky mnohem víc.
Kasteli, Roukounas a Starý přístav
Výlet nebudu zmiňovat v celé šíři, protože jeho objektivní stránka je popsaná v patřičných
článcích. K jeho subjektivní nebo spíše efemérní stránce však patří, že jsme nahoře potkali
čiperného místního dědu v roli horského vůdce, provázejícího dvě mladé italské dámy. Štíhlý
a svižný starý muž měl kytičku za kšiltem čepice, tvářil se šibalsky a ukázal nám další
římskou cisternu. Prostě zjevení Hermovo jak se patří. Později jsme ho znovu potkali v témže
doprovodu na pláži Roukounas.

Zářný Apollón, Pramen Života a Kalamiotissa
Další výprava ke klášteru, alias Apollónovu chrámu, neboť to je místo přitažlivé. (Tentokrát
s vodou a s úmyslem podrobné prohlídky.) Zvon nás zval do kostela, jak se ukázalo na
polední liturgickou hodinku (asi pravoslavná obdoba latinské sexty). V chóru zpívaly dvě
jeptišky a jedna místní paní, v kostele jsme byli před stříbrnou ikonou Bohorodičky
Kalamiotissy napřed sami, pak přišlo ještě několik lidí, asi sem přijeli půjčeným autem. Krom
obvyklých zpěvů zde ovšem mají ještě zvláštní hymnus k oslavě místního titulu Bohorodičky.
Ten se Marii nějak vryl do paměti, takže si pak pořád pobroukávala: Kalamiótissa...
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Pak jsme si všechno v klidu znovu prohlídli a vyfotografovali, stručně poseděli na
odpočívadle mezi antickými kameny a vyrazili kolem severního rohu chrámové ohradní zdi
směrem Kalamiotissa, nahoru. Vlastně jsem neměl v úmyslu chodit až nahoru, stačilo mi
chvíli se trochu potloukat v tom božském světě mezi klášterem/chrámem a vrcholem hory.
Minuli jsme strašáky (že by aposematické?) a odbočku k Dračí jeskyni a chodníček nás vedl
stále výš a dál. Dohnali nás francouzští manželé, malinko jsme s nimi pohovořili o Anafi
a o Amorgu, na který se chystali, taky o Malých Kykladách. Šli jsme pomalu, protože cílem
bylo spíš volnočasné civění – a bylo na co. Nicméně nás chodníček přivedl až úžasné
vyhlídce, nad kterou se mi už moc nechtělo, mám bohužel závratě. Marie chtěla dál, tak za
popěvování „Kalamiótissa“ pokračovala. Já jsem si sedl na kraj cesty a civěl. Po chvíli si
opodál sedli dva osmahlí muži, pokouřili, pokynuli jsme si – a šli dál. Bylo jasné, že to jsou
místní horochodci, možná taky kontrolují stav cesty.

Marie se vrátila po trochu delší době a byla zcela blažená. Ta cesta není sranda. Nahoře byla
s těmi Francouzi, řečtí horochodci jí nabídli vodu, všechno si užila poutnicky, lidsky
i přírodně, vyfotila, co se dalo, a šťastně se dostala dolů. Tak jsme šli k odpočívadlu
likvidovat svačinu a zbylou vodu – a užívat si toho prostředí.
Přece jenom nám to nedalo a antickým chrámovým vchodem jsme se vrátili do kláštera.
Mladší jeptiška zrovna otevřela obchod s ručně malovanými ikonkami, svícemi, bylinkami,
medem a lecčím dalším. Koupili jsme ikonu Kalamiotissy pro kyriu Annu (naši paní domácí
na Naxu) a Marie si s jeptiškou nějak padly no noty. Ptala se jí totiž, jestli se v tak odlehlém
místě nebojí. Jeptiška naprosto samozřejmě tvrdila, že naopak, tady přece žijeme na Prameni
života, pod ochranou Bohorodičky. Museli jsme jí říct jména svá i dětí a vnoučka, aby se za
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nás mohla modlit. Marie se prý zase bude modlit za ni, za Alitsii. Když jsme odcházeli dolů k
pláži, tak nás ještě doběhla a dávala Marii drobný dárek, dokonce svolila k pořízení fotky,
kterou ovšem nezveřejňuji, nepovažuji to za slušné, byť na ní není nic „nevhodného“.
Po vykoupání v moři jsme stoupali k hlavní silnici na autobus a přitom nás minuli ti dva
horochodci a rychle pokračovali po svých směrem k Chóře.
Poživačné rozloučení
Před poslední nocí na Anafi jsme chtěli večer posedět nahoře na Kastru, jenže tam převelice
foukalo. Příjemné závětří nám nabídla terasa jedné téměř utajené hospody, skoro jako
u někoho doma. Když číšník přinesl pro začátek salát, všiml jsem si, že lístečky, které jej
zdobí, jsou mi nějak povědomé. Kapari! Dokonce podobného druhu, jaký jsme viděli na
Roukounas. Ony totiž poupata i plody kapary nejsou zrovna levná záležitost, tak tady
nakládají listy, ještě k tomu nějakého zvláštního druhu. Když jsem to s tím dobrým mužem
probíral, byl natolik nadšený tím, že jsem poznal, co jím, že jako pozornost podniku přinesl k
jídlu ještě celou misku nakládaných listů oné vzácné rostliny. A aby toho nebylo málo, tak
jsme po jídle dostali ještě glyko z jakýchsi červených bobulek, vypadalo to jako něco mezi
rybízem
a brusinkami, vařené v cukru, ale nebylo to nic z toho, snad cosi na způsob skalníku. Tak jsme
v jednom večeru smlsli části dvou druhů zvláštních rostlin a bylo.
Na poslední den jsme si jeli užívat na Roukounas a večer pak čekali v přístavní hospodě na
loď. První pozoruhodností bylo lákání paní hospodské, že jejich souzoukakia jsou nejlepší na
Anafi. Netvrdila to o ničem jiném, jen o tomto mém oblíbeném jídle. Možná měla i pravdu,
jak jsem pak usoudil. Druhou pozoruhodností bylo, že poté, co jsem už asi čtvrt hodiny
sledoval, jak se zpod hory Kalamos postupně blíží osvětlená velká loď, mně místní štamgast
od sousedního stolu strčil pod nos svůj mobil, aby mě upozornil, že loď brzy připluje. To je
znak nové doby: Zatímco scholastik upřednostňoval před vlastní zkušeností autoritativní text,
tedy psanou virtualitu, tak nyní je upřednostňován anonymní virtuální obraz, utvářený
elektronicky, mobilně a sdíleně. Loď ovšem brzy přijela také fyzicky, takže jsme nastoupili
a odpluli na Théru, myslím, že docela reálně.

(Kapitola z knížky Pouť na Kyklady.)

