Opis je pripravil: Jože Medvešček
Landarska jama (Grotta di San Giovanni d´Antro) ter Cerkev Sv. Ivana v Čele
Severno od Špetra (San Pietro di Latisone) v Beneški Sloveniji je v pobočju hribovja
na desnem bregu Nadiže v skalnati pečini podzemna jama.
V jamo se pride po dolini reke Nadiže (Natisone), bodisi iz Čedada ali iz Kobarid, čez
bivši mejni prehod Robič. Z glavne ceste se zavije v kraju Lipa (Tiglio). Pelje nato
skozi
Tarčet
(Tacetta)
do
Landarja
(Antro).
Za vaško cerkvijo je parkirišče. Do stopnic, ki vodijo do vhoda v jamo, se pride po
položni gozdni, lepo urejeni poti. Za sam vzpon v jamo in v cerkvico pa je treba
premagati 86 kamnitih stopnic (348m nadm.višine). Na sredini stopnišča so vidni
ostanki gradu.
Vhod v jamo je obzidan in je obenem pročelje cerkve, ki je v začetku jame in je
posvečena Sv. Ivanu. Domače beneško slovensko ime cerkvice je Sv. Ivan v Čele.
Čele imenujejo skalnato pečino pa tudi skalnato pobočje ali steno v gorah.
Ob vhodu je jama precej prostorna. Nasproti vhoda je oltar, desno pa kapela. Leta
1477 jo je obnovil mojster Andrej iz Škofje Loke s pomočnikom Jakobom. V jamskem
delu cerkvice stoji oltar iz delavnice kobariškega mojstra Jerneja, ki je deloval
koncem 17. stol.
Za oltarjem se jama zoža in nadaljuje v notranjost gore. V davnini je služila
prebivalcem teh krajev za zatočišče pred napadi.
Znana je legenda o hunskem kralju Atili in slovenski kraljici, ki se je z ljudstvom
zatekla v jamo. Kraljica je vrgla Atili, ki je oblegal jamo, še zadnjo vrečo žita in mu
sporočila, da ima še toliko vreč žita, kolikor je zrn v vreči. Atila je misleč, da je to res,
obleganje, ki bi bilo dolgotrajno, opustil.
V jami so našli okostje jamskega medveda.
Po deževni soboti smo s strahom v nedeljo, dne 9.11.2008, vstali. Nebo ni bilo
ravno obetavno. Pa so vremenoslovci obetali dan brez dežja! Verjeli smo jim. In glej,
prav so imeli. Po planu smo preživeli dan: Landarska jama, na Matajur ( cca 1650
m) po italijanski strani in nazaj v dolino na Livek.
Vodila sta nas Vončina Livjo in Slavica, ki je za na Livku pripravila veliko dobrot
(peciva).

Parkirišče za vaško cerkvijo.

vstopnica

Ob kamnitem stopnišču, zgrajenem v 17. stol., so ostanki srednjeveškega gradu, ki je služil kot
zaklonišče pa tudi za napade. Ta grad je del širšega obrambnega sistema, ki je vključeval grad v
Biacisu in verjetno še eno utrdbo v kraju Antro (Landar), kjer je stal "domus" (hiša) Oglejskega
patriarha.

Gospa Maria nam je razlagala zgodovino jame.

Oltar, delo mojstra Jerneja Vrtava (Bartolomeo Ortari) iz Kobarida, ki je ustvaril mojstrovine še v
nekaterih cerkvah v dolini Natisone.
Kipci, ki so leseni in kopije originalnih (le ti so shranjeni v muzeju) predstavljajo svetnike: Sv. Ivan
Battista (na sredini), kateremu je posvečena kapelica v jami, Sv. Ivan Evagelista (na desni), ki mu je
posvečena serkev v vasi, Sv. Štefan (na levi).
Na vrhu je predstavljeno venčanje in oznanjenje Marije.

Včasih sta stali v jami dve kapeli: leva posvečena Sv. Ivanu Batista in Evangelista, desna pa
"Madonni"(Gospe svet).
Kapelo je obnovil 1477 slovenski arhitekt Andrej Lah iz Škofje Loke.
To potrjuje njegov podpis na vhodu v kapelico: "Maister Andre von Lach 1477- Jacob". Ime Jakob je
najverjetneje ime njegovega pomočnika.

V jami.

Z avtobusom smo se prepeljali do zavetišča Pelizzi in nadaljevali peš do vrha Matajurja.

Prispeli so do beneške koče, kjer smo tudi kosili.

Kapelica na vrh Matajurja.
Kot zanimivost naj povem: Oktobra, leta 1917 je Rommel zavzel goro s 100 možmi. Premagal je
italijanske sile z več kot 7000 vojaki.

Žal nam je megla zastirala panoramski pogled. Na trenutke pa se nam je le odkril kak košček!

Odpravljamo se v dolino na Livško stran.

Hitimo, saj moramo priti v dolino do mraka.

To je naš cilj.

