styl – cestování

Hledání ztracené

ARCHY
Překrásná oblast východní Etiopie skrývá kromě přírodních krás i jedno střežené tajemství – archu úmluvy. Mnozí z nás si vzpomenou na slavný ﬁlm Dobyvatelé ztracené
archy, kde se ji snažil objevit Indiana Jones, který přitom prošel řadou dobrodružství. My jsme si to také užili. Začalo to samotnou cestou, zdlouhavým kodrcáním autobusem
po dobu 14 hodin z Addis Abeby do oblasti jezera Tana, kde se údajně archa nachází. Tady jsme ihned začali své pátrání.
Na celkem 20 ostrovech jezera Tana byly v minulosti postaveny chrámy a kláštery
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c Vodopády Modrého Nilu se nachází 35 kilometrů od města Bahir Daru, které leží na březích jezera Tana. Jejich místní
název je Tis Isat, což doslova znamená „kouřící voda“. Vodopády a krajina kolem jsou velmi malebné. Původní délka
vodopádů byla 400 metrů a dosahovala výšky 45 metrů. Po roce 2002, kdy zde byla postavena elektrárna, jimi protéká
mnohem méně vody, ale pořád zůstávají impozantní

c Domorodci se po jezeře Tana pohybují ve člunech vyrobených z papyru,
který zde roste na březích. c
Blankytně modrá voda svádí
ke koupání, ale díky výskytu
krvelačných vodních parazitů
způsobujících bilharziózu to
neriskujeme. O tom, odkud
ale berou vodu na hotelu, kterou nám pouští do kohoutků,
raději nepřemýšlíme...
Obavu z koupání navíc znásobují místní zvířata, a to obávaný krokodýl nilský a nenápadně se čvachtající hroši. ba
d Jezero Tana zabírá plochu 3 600 km2 a nachází se na něm celkem 37 ostrovů. Největší z nich je ostrov Daga, na němž stojí Chrám sv. Trojice ze 17. století. Nejznámější z klášterů
na poloostrově Zege je Ura Kidane Mehiret, což by se dalo přeložit jako Chrám P. Marie Krokodýlové nebo Chrám P. Marie na krokodýlovi. Tana je největším etiopským jezerem, leží
v nadmořské výšce 1 830 metrů, je dlouhé 84 km a široké 66 km. Do jezera vtéká několik řek a vytéká pouze jediná – Modrý Nil. Ten se v Etiopii nazývá Abay a pramení v blízkém
pohoří Chake. Jezero opouští mnohonásobně posilněn a nakonec vytváří 90 % vod Nilu.

c Téměř všechny starobylé kostely a kláštery na ostrovech jsou vystavěny do kruhového půdorysu, obehnané
kruhovou zdí s tradičními třemi zónami – nejsvětější svátostí „tabotem“ uprostřed, vnitřní zónou a vnějším ochozem. Stavba připomíná zvětšenou domorodou chýši, na kulatém obvodu kuželovitá střecha z rákosu nebo listů
či trávy. V klášterech jsou uchovávány historické poklady, jako přes pět set let staré iluminované knihy na kozí
kůži, kříže, obrazy, fresky, posvátné hole či hudební nástroje. Do každého kláštera se musíme zout a chodit tam
naboso. Stěny jsou unikátně vymalovány původními barevnými obrazy s výjevy z bible. bc

bcd Kláštery jsou po většinu ukryté v bujné vegetaci a hned na břehu na vás čeká místní mnich a vybírá vstupné.
Výlet lodí ke klášterům není zrovna levná záležitost a musíte hodně smlouvat. Jeden z místních triků je vybírání
poplatku místními obyvateli při přistání, kteří se obléknou jako mniši, ale účtenku vám nevydají. Pokud zaplatíte,
po dalších 50 metrech je oﬁciální pokladna, kde zaplatíte ještě jednou, a to dvojnásobně. V ceně vstupenky je
i průvodcování mnicha, který se vás bude pokoušet zkasírovat ještě jednou, a to za zaručeně tajnou informaci, že
archa úmluvy je za zdmi právě dotyčného kláštera.

bc Při cestičkách ke klášterům na vás budou nenápadně
čekat ženy a děti. Jakmile vás zaregistrují, už se jich téměř
nezbavíte...

b ...Budou se vám snažit prodat cokoliv – od zaručeně pravých vzácných starých ilustrovaných knížek
po křížky různých tvarů. c
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Náladu dne vám zaručeně zvedne místní výborná káva servírovaná tradičním způsobem
a s příjemnou obsluhou. Na tuto činnost jsou
vyčleněny „kávičkářky“, většinou krásná mladá děvčata, která od rána do noci připravují
kávu s denním výdělkem okolo 80 Kč.d

