
Impozantní skalní stěny, zdvíhající se 

z okraje ploché až fádní krajiny Thessál
ské nížiny, zpozorujete již zdaleka. Stav

by, krčící se na jejich temenech, j sou však 
zřetel né až z těsné blízkosti . A le to jste již 
mezi kolmými stěnami , které vznikly v hor
nině zvané slepenec. Co to j sou slepence? 

první, co vás napadne. Jak j inak si vysvětlit 

původ staveb, které nevznikaly v přístup

ných údolích mezi horami; tedy v místech, 

kudy tečou řeky, kde j sou vhodné pastviny 
a kudy vede nejsnadněj ší doprava? Byla to 

právě plochá temena nepřístupných skal , 

která přilákala před šesti sty padesáti lety 

Vstupovalo se často nezvyklým způso

bem, aspoň podle našich měřítek. A to v ko
ši, který byl připevněn na laně a vytahoval 
se nahoru rumpálem. Stejným způsobem se 

i odcházelo. Dodnes se takto dopravují do 
klášterů náklady. Nebo byli lidé vytahováni 

na lanech v houpajících se sítích. Jinde na
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leznete vysekané stupně 
do skal a poté se pokra
čovalo po žebřících. Až 
clo roku 1920 se údajně 
po takovýchto kývají 

dimentace svědčí o divoce proudících ~a ladate1em hlavm1w kláštera 
kách, často překládajících svá koryta ye agt ír'-fťete ro'\t podle něhož se dnes 
vlastních nánosech. Stékaly z okol nich hj · í!La\ Q last n zývá, byl mnich Anthasi-
do prostoru dnešní nížiny. A le až teprve EP sos. Boe l 'ze l nory Athos a psal se při-
zpevnění říčních usazenin a j ejich nás eo- bližn rok 1860 "Meteorau znamená 
ném vyzdvižení vznikl základ pro vytvořeni " vznášejícvse"ve vzduchuu. Podle legen-
takto výrazných skal, vystupujících dnes ily vynesl totiž mnicha na ploché temeno 
z Thessálské nížiny. Erozí pak byly skalní nepřístupné skály anděl nebo orel. Obojí 
bloky vytvarovány do současných podob. se zdá být rozhodně pravděpodobnější, 
Na mnoha místech najdete velké valouny, tr- než že tam mohl vylézt sám. Souvislost 
čící ze skalních stěn . s horou Athos ne ní náhodná, neboť 

Silnice se vine po svazích údolí a snaží se v této části Řecka fungovalo již od 
vyšplhat vzhůru ke klášterům. Někde se jí to 1 O. století nejslavnější ortodoxní klášter-
skutečně daří, jinde j e potřeba při vstupu do ní centrum. Smyslem jejich života bylo 
kláštera překonat poslední úsek po lávce ze uctívání Boha na odlehlých a pustých 
sousedního skalního bloku. A někam je místech, daleko od světských požitků. 
vstup dokonce přísně zakázán. A to s ohle- Nedaleko od Meteory, v jeskyních 
dem na mnichy, kteří zde stále ještě žijí pohoří Pindos, žili mniši asketickým 
a chtějí samozřejmě zůstat stranou turistic- stylem již od 12. století. 

kého ruchu, o který není v Řecku nikdy nou- byzantské mnichy. Historie se o nich zmiň u-

ze. K takovým klášterům, které dosud uží- je j iž v jedenáctém století, ale první dolože-

vají mniši, silnice nikdy nevedou a cesty né klášterní stavby j sou až ze stoleti čtrnác-

j sou přehrazeny ještě dříve, než se dostane- tého (z let 1356-72). Důležité také bylo, že 

te na dohled. Avšak klášterů, které j sou pro kolmé skalní stěny poskytovaly potřebnou 

veřejnost přístupny, j e tolik, že si podle nich ochranu. 
můžete udělat dobrou představu o tom, jak V 15. a 16. století, v době, kdy si Thessá-

se zde kdysi žilo. Napříklacl Agios Varlaam lii podmanili Turci, zde vzniklo přes 30 dal-

byl roku 1960 zrestaurován a přeměněn na ších řádových společenství. Největší rozkvět 

muzeum. probíhal až do 17. a 18. století, ale pak začí-

A co vlastně vedlo mnichy k tomu, aby se ná postupný úpadek. Zvědavost návštěvníků, 

zde usadili ? Především touha po naprosté a vlastně jakýsi začátek turistického ruchu, 
odloučenosti od tehdejší civilizace. To j e to se datuje do 19. století. 

cích se žebřících , dlouhých až 30 metn\ do

stávali nahoru i turisté. Dnešní záplavě ná
vštěvníků by kapacita tohoto zařízení asi 
sotva stačil a, a tak byly proraženy malé tu
nely do skal a v nich vytesány schody. Jen 
místy zejí ve stěnách otvory, v nichž byly 

dříve žebříky upevněny. Kláštery jsou ka
menné a místy j sou obehnány dřevěnými 

galeriemi, z nichž j e úžasný pohled po kraji. 
Uvnitř mCržete obdivovat bohatě zdobené 

kaple, krásné zvonice, staré rukopisy či iko
ny. V j ednom z klášter(r ukazují i obrovský 
sud na víno. Mniši obývali kdysi jen malé 

cely. Při pohledu do údolí nebo na okolní 
skály si uvědomíte odloučenost, v jaké 
v klášterech mniši žili , stranou od všedních 
starostí i radostí ostatního světa. Kostel 
v klášteře M eteoron je vyzdoben freskami, 

zobrazujícími scény z pekla či utrpení mu
čedníků . Když se zamyslíte nad tím, jaká al

ternativa života se mladým mnichům na ná
stěnných malbách nabízela, např. upalování, 
ukřižování, bičování, stínání hlav či probo

dáni dýkou, bylo asi přeci j en lepší zvoli t 
poklidný život v odloučení na temenech vy

sokých skal. Pravda, i v těchto výšinách j sou 
k vidění skromné pastviny pro ovce a mezi 
klášterními zdmi naleznete i malé zahrádky 

pro pěstování zeleniny. Do skal byly vytesá
ny cisterny na zachycování dešťové vody. 

Ale ži vot zde plynul podle přísných pravidel 

a ve jménu skromnosti a odříkání. 
Většina klášterů byla určena pro muže, 

a j en jeden (Agios Stephanos) byl určen pro 
jeptišky. Než však vstoupíte do bran někte

rého z nich, je třeba vědět, že muži budou 
vpuštěni j en v dlouhých kalhotách a ženy 

v sukních. 
Vít Vilímek 
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Foto 1: Uvnitř klášterů najdete malé zahr~dky, 
okrasné i užitkové. Dnes vytvářejí malebna za: 
koulí. Plochá temena hor jinak skýtala jen velmi 
malou možnost obživy. 
Foto 2: Kláštery byly vybudovány na temene<~ 
vysokých skal. Někdy ve výškách až 300 m ~o 
rovinou Thessálské nížiny. Mnohé z nich netsou 
z roviny ani vidět. • 
Foto 3: Horniny vytvořily díky selektivnímu zvel· 
rávání často bizarní útvary. 
Foto 1-3: V. Vilímek 




