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Abstrakt

Diplomová práce Nestinaři v jihovýchodním Bulharsku se zaměřuje na hmotnou a 

duchovní kulturu malé etnografické skupiny nestinarů žijících v oblasti Strandža. Detailně 

popisuje specifické jevy duchovní kultury, které jdou napříč celou strukturou tradičních i 

současných bulharských lidových obyčejů. Přibližuje obřady, které jsou součástí rodových, 

rodinných, výročních a pracovních slavností církevního kalendáře. Nestinaři jako subkultura, 

jejíž sociokulturní jednání a ideje se do jisté míry odlišují od majoritní pravoslavné, jsou 

zvnějšku vnímáni jako její součást. Dále práce pojednává o tradičním oděvu, hudebním 

folkloru a obětování svatým. Právě kultu ikon nestinaři připisují velkou moc. Je zde zmíněna i 

paralela s řeckým obřadem anastenaria. U obou skupin se jedná o tradiční obřad, při kterém si 

věřící dokazují svou oddanost světcům tancem a chůzí po rozžhaveném dřevěném uhlí. 

Klíčová slova

nestinaři – sociální skupina

tradice – předávání obyčejů, poznání, mravů v rámci kultury nebo skupiny

obřad – symbolicky a normativně standardizovaný způsob chování, jehož prostřednictvím 

příslušníci určité skupiny udržují a upevňují hodnoty a normy své kultury. 

tanec – společenská aktivita provozovaná převážně za doprovodu hudby

pravoslaví – východní církev

oběť – náboženský úkon spočívající v odevzdání cenných předmětů, zvířat nebo lidí bohům, 

svatým, či jiným nadpřirozeným bytostem



Annotation

Diploma thesis Nestinars in southeastern part of Bulgaria focuses on the material and 

spiritual culture of Nestinars, a small group of people living in region of Strandja. The body 

of work describes in detail the specific phenomena of spiritual culture, which cut across the 

structure of traditional and contemporary Bulgarian folk customs. It describes ceremonies that 

are part of the clan, family, annual festivals and church calendar. Nestinars as a subculture, 

whose socio-cultural negotiations and ideas to some extent differ from the majority of the 

Orthodox population, they are perceived externally as part of it. In this work we meet with 

traditional clothing, folklore music and holy sacrifice. The parallel with the Greek rite 

anastnaria is mentioned in the work as well. Both groups represent a traditional ceremony 

where believers show their devotion to the saints by dance and walking on burning wood 

charcoal.

Keywords

nestinars – social group

tradition – the transmission of customs and beliefs from generation to generation usually in 

framwork of certain culture or social group

ceremony – a formal religious or public occassion, typically one celebraing particular event or 

anniversary; or ritual observances or procedures performed at grand and formal occassions to 

keep group's norms and values of certain culture

dance – social activity usually performed and accompanied with music

orthodox church – a Christian church originating from Greek-speaking church of the 

Byzantine Empire, not accepting the authority of the pope

sacrifice – an animal, person or obect offered to God or supernatural figure
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1. Uvedení do tématu

1.1. Předmět a cíle práce

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Nestinaři v jihovýchodním Bulharsku. 

Jedním z hlavních důvodů pro tuto volbu je, že jsem vystudovala obor slavistická studia se 

specializací bulharistika. Již mnoho let se zabývám bulharskou kulturou a folklorem, do 

oblasti Strandža jsem se nedostala náhodou, má rodina odtamtud pochází. Na zmíněné téma 

jsem poprvé narazila v roce 2004 a od té doby se jím zaobírám. Práce vychází zejména 

z literatury a opakovaného terénního výzkumu. Převážná část literatury je v bulharštině. První 

výzkum jsem v oblasti Strandža provedla v roce 2004. Obřad jsem tenkrát viděla prvně, 

zaznamenala jsem pouze jeho průběh v jednom dnu. Dva roky jsem studovala odbornou 

literaturu, v roce 2006 jsem se vydala pro informace do Sofie a o několik týdnů později zpět 

do vesničky Bălgari. Svůj výzkum jsem opakovala na jaře roku 2008, na podzim téhož roku a 

dále v letních měsících v letech 2009 a 2010. V roce 2008 jsem se zúčastnila slavností spolu 

se svým kamarádem a profesionálním fotografem, Švýcarem Alexisem Zavialoffem. S jeho 

svolením zde jeho fotografie publikuji. Používám zde i obrázky z prostudovaných publikací. 

Nechť poslouží k lepší orientaci v problematice. Poslední výzkum jsem absolvovala v 

severním Řecku ve vesnici Agyia Eleni, kde žijí anastenaři, což je řecká větev nestinarů. V 

této oblasti jsem však narazila na jazykovou bariéru. Drtivá většina anastenarů nemluví 

anglicky a já neumím řecky. Obřad na řeckém území jsem tak zaznamenávala pouze jako 

pozorovatel. Nabízí se jeho podobnost s obřadem konajícím se v Bulharsku. Ve vesnici, kam 

jsem přijela z Atén spolu s Řeky dychtícími po folklorním zážitku, jsem strávila jen den 

obřadu.

Hlavními cíli práce bylo zdokumentovat průběh oslav, objasnit pozadí a historii 

obřadu. Prioritní záměr definuje posouzení podobností a rozdílů mezi nestinary a anastenary. 

V druhé kapitole jsou čtenáři letmo seznámeni s oblastí Strandža, kde nestinaři žijí. Třetí  

kapitola popisuje strukturu nestinarské společnosti, její tradice a jedna z jejích podkapitol 

pojednává o tom, jak nestinaři vidí svět kolem sebe a jak svět nahlížel na ně, jak se proti  

okolnímu prostředí vymezují. Následující kapitola popisuje tradiční oděv, který je rozdělen na 
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mužský a ženský typ. V Bulharsku nosí při slavnostech část nestinarů tradiční šaty, v Řecku je 

tomu naopak, tam i hlavní anastenar nosí moderní oblečení. Pátá kapitola je nejrozsáhlejší, co 

se obsahu týče. Seznamuje nás se světci – svatým Konstantinem a svatou Elenou, s jejich 

životy a kultem jejich ikon, které nestinaři i anastenaři uctívají. Detailní popis průběhu oslav 

dle opakovaných záznamů líčí nejen hudbu a tanec, které obřad doprovázejí, ale též obětování 

zvířete během slavností. Kurban je specifický jev duchovní kultury jdoucí napříč celou 

strukturou tradičních i současných lidových obyčejů na Balkáně. Je to obětní obřad a 

představuje součást rodových, rodinných, výročních a pracovních obyčejů a slavností i 

církevních svátků. Maso z obětovaných zvířat je později konzumováno u obřadního stolu – 

trapezy. Závěr práce shrnuje celý výzkum a vyslovuje zamyšlení nad budoucností nestinarů a 

anastenarů. V příloze je pak text doplněn o vizuální složku. Seznam použité a prostudované 

literatury byl rozdělen na dvě části – bulharskou, ruskou a srbskou literaturu a knihy psané 

česky. 

Informace týkající se oblasti Strandža pocházejí z mnoha knih, nejvíce ovšem z 

obsáhlého sborníku, jehož editorem byl profesor Marin Drinov1, který je pro odbornou 

veřejnost dobře znám svými pracemi o bulharském folkloru a etnografii. Kniha pojednává o 

všech aspektech tohoto kraje, od zemědělství přes stravu až po folklor a mnoho jiného. Je 

přehledně rozdělena do dvou částí – materiální a duchovní kultury, ty se pak dále dělí na 

drobnější kapitoly. Další pozoruhodné dílo napsala Diana Radojnova a jmenuje se Fenomenite 

na Strandža2. Útlá publikace věnuje svou pozornost folklorním a etnografickým odlišnostem a 

zvláštnostem, které lze v této oblasti objevit. Autorka otevřeně mluví o blížícím se konci 

nestinarstva a projevuje přání odvrátit tuto hrozbu alespoň o nějaký čas. Nejpodrobněji 

nestinarstvo rozebírá kniha Igra po ogăn od Rosici Angelové3, a proto jí byl věnován detailní 

pohled. Zabývá se historií výzkumu, celým obřadem a částečně i vírou obecně. Neposledním 

cenným zdrojem informací byla i publikace dvou autorek Valerije Fol a Ruži Nejkové. Obě 

sledují nestinarské vesnice mnoho let a své bohaté zkušenosti z terénu zaznamenaly v knize 

Ogăn i muzika4. Protože jsou během obřadu patrné mnohé archaické, předkřesťanské rituály, 

bylo nutné nastudovat i obecnější etnologickou literaturu, a to zejména autora Mirceu 

Eliadeho. Každému, kdo se chce jakkoli věnovat Balkánu, je bezpochyby dobře známa edice 

1ДРИНОВ, Марин: Странджа, София: Академично издателтнво 1996
2РАДОЙНОВА, Диана: Феномените на Сгранджа, София: Св.Климент Охридски, 1999
3АНГЕЛОВА, Росица: Игра по огън, София: Издание на българската академия на науките 1955
4ФОЛ, Валерия, НЕЙКОВА, Ружа: Огън и музика, София: Тилия 2000
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Dějiny států vycházející v nakladatelství Lidové noviny. V publikaci je mimo jiné citována  

kniha Dějiny Bulharska od Jana Rychlíka.

Přesto o nestinarství neexistuje mnoho fundovaných pramenů. Časosběrných článků 

pro širokou veřejnost, zejména pro turisty, lze najít dostatek. Po obsahové stránce jsou ovšem 

neúplné, kusé a nekvalifikované. Mimo citovanou literaturu bylo tedy nutné prostudovat 

mnoho knih zabývajících se bulharským folklorem obecně, heretickou vírou, šamanismem a 

dalšími tématy nepřímo souvisejícími se studovaným tématem. Tyto prameny nemají na práci  

přímý vliv, sloužily spíše k objasnění některých okrajových jevů.

Terénní výzkum se velkou měrou zakládal na dotazování, rozhovorech a samozřejmě 

na pozorování. Největším omezením výzkumu byly krátkodobé pobyty ve vesnici a okolí. 

Pozorování tak probíhalo nestandardizovanou cestou, protože ani po studiu odborných 

publikací nebylo jisté, jaké události lze očekávat a jakého dění jsme svědky. Díky 

krátkodobému výzkumu se nejednalo o participativní, ale ani o neparticipativní pozorování.  

Pokus o navázání kontaktu se střídal s volným průběhem pozorování. Nebylo možné si 

dovolit narušovat dění při akci a jakkoli tak ovlivňovat aktivity tanečníků a hostů samotných. 

Funkci účastníků a nositelů víry obvykle zastávají starší místní ženy a rozhovory pocházejí od 

dvaceti z nich. Protože jejich informace byly pro práci nesmírně důležité, musely být 

přesvědčeny o tom, že se jedná o výzkum, a ne pouze turistickou návštěvu. Kupodivu byly 

ochotné komunikovat i přesto, že měly dost práce. Rozhovory byly upřímné, probíhaly spíše 

formou vyprávění a vzpomínání. Při rozhovorech jsem pomáhala s přípravou pokrmů a šatů. 

Bohužel vše trvalo příliš krátce a já se nedozvěděla vše, co jsem očekávala.

Pro výzkum jsem zvolila variantu polostandardizovaného rozhovoru. Připravila jsem 

si základní okruhy otázek a na místě jsem je ještě doplnila. Dbala jsem přitom na volnost při  

jejich kladení. K záznamu jsem používala simultánní zápis, ale pouze při rozhovoru se 

studenty. Jinak totiž narušoval plynulost a autentičnost rozhovoru. Dialog s účastníky jsem 

tedy zapisovala až po jeho skončení (co nejdříve, jak to bylo možné). Bohužel mnoho 

informací mi uniklo, proto se na místo chci v dalších letech vrátit. Dalším typem záznamu, 

který jsem použila, byl narativní rozhovor. O dřívějších pobytech v oblasti jsem si vedla 

deníky, které jsem doma v Praze upravila do čitelnější podoby nebo do tabulek.

Práce s informacemi po návratu domů patří k nejnáročnějším fázím výzkumu. Klade 

velké požadavky na schopnosti výzkumníka, zvláště u kvalitativních dat. Není možné 

upravovat či doplňovat již získané informace. Badatel pracuje s hotovým materiálem. Jeho 
10



úloha je nyní pouze ho zpracovat do výsledné podoby. Lepší orientaci při analýze dat usnadní 

vhodná dokumentace, příprava rozhovorových a pozorovacích archů. Záznam informací musí 

být přehledný a jasný, aby nedošlo k jejich ztrátě a znehodnocení. Samozřejmě jsem při 

zpracování využívala fotografie, zvukový záznam jsem neměla. Při ověřování dat od 

účastníků jsem měla problémy, protože k tématu neexistuje mnoho fundované literatury.

V minulosti existovalo několik způsobů pojmenování nestinarů jako etnografické 

skupiny. Ustálené výrazy nestinar a řecký anastenar se začaly objevovat na přelomu 19. a 20. 

století. Račo Slavejkov ve své studii v časopise Gajda z roku 1866 nazývá nestinary ištinary, 

domnívá se, že ištinar je od slova veštinar (bulharsky вещина – česky dovednost). Stojan 

Rusev naproti tomu psal o nistinarech. Stať z roku 1891 nazvaná Nistinari pojednává o 

skupině nestinarů, které Rusev označuje za členy tajného společenství dědícího své 

náboženské představy. Stefan Šivačev publikoval knihu Nistinare (1898). Podle něj je 

základem slovo nistina odvozené od istina (bulharsky истина – česky pravda). Nistinary 

považuje za „pravé“ křesťany, jejichž víra se po staletí nezměnila.5 Jednou z možných 

interpretací, proč se v odborných statích 19. století užíval název nistinar, je, že jihovýchodní 

dialekt zaměňuje 'e' na 'i'. Dnes se užívá pojmu nestinar. Michail Arnaudov považuje slovo 

nestinar za nebulharské, podle něj nemá slovanský původ.6 Ančo Kalojanov uvádí, že slovo 

nestinar je původu řeckého. Jeho původní význam byl oheň a ohniště.7

2. Charakteristika oblasti Strandža

Pojem Strandža zahrnuje nejen horský masiv v jihovýchodní části Bulharska, částečně 

přecházející i na území Turecka, nýbrž i oblast Strandža nebo také územní část Bulharska. Od 

šestého století před naším letopočtem bylo území Bulharska zasaženo řeckou kolonizací. 

Řecké kolonie vznikaly především na pobřeží Černého moře. V některých případech byly 

kolonie pravděpodobně založeny na místech staršího thráckého osídlení nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti. V Thrákii existovaly v pátém století před naším letopočtem stovky 

5АРНАУДОВ, М.: Студии върху българските обреди и лeгенди, София 1971, str.19-25
6АРНАУДОВ, М.: Студии върху българските обреди и лeгенди, София 1971, str.160
7КАЛOЯНОВ, Анчо: Българското шаманство, София: ROD 1995, str.63
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prehistorických sídlišť, rozkládajících se na terasách poblíž řek a pramenů (jen na území 

dnešního Plovdivského kraje jich bylo sto deset a v povodí Marici přes tři sta). Thrákové 

hovořili vlastním jazykem, thráčtinou. Je to jazyk indoevropský, tzv. satemové větve, k níž 

patří i jazyky baltoslovanské a indoíránské. Thráckých kmenů bylo velmi mnoho, podle 

Strabóna dvaadvacet. Nežily však na stejné kulturní úrovni, protože život při pobřeží 

Egejského a Černého moře poskytoval možnost vystoupit tamním kmenům na vyšší kulturní 

úroveň, kdežto příslušníci vnitrozemských kmenů prosluli jako lupiči. O etnickém složení 

obyvatelstva na Balkáně v této době jsme informováni ze zpráv starověkých řeckých 

dějepisců, především z prací Herodota a geografa Rabóna. Podle nich obývaly Balkán kmeny 

dvou rozdílných indoevropských skupin: na severu a severozápadě poloostrova to byli 

Ilyrové, na jih a jihovýchod od nich Thrákové. Původ Thráků, stejně jako původ Ilyrů, není 

jasný. Thrácká kultura doznala svého největšího rozkvětu mezi 8. a 6. stol př. n. l. Thrákové 

se věnovali zejména zemědělství. Thrácké kmeny se zabývaly zemědělstvím, ovocnářstvím a 

sadařstvím. Hesiodos označuje Thrákii jako „koněživnou“ zemi a také u Homéra vystupují 

Thrákové velmi často ve spojitosti s koňmi. Obyvatelstvo žijící v okolí dnešního města 

Čirpanu bylo označováno jako „lid chlebných polí“, na černomořském pobřeží žili 

Melinotargové, což znamená „lid živící se prosem“. Z thráckého období pocházejí i první 

sídliště městského typu, na jejichž místech často stojí města i nyní. Thrákové založili Sredec,  

Eumolpias na řece Marica, Řeky později přejmenovaný Filipopolis. Jde o předchůdce 

současného Plovdivu. Na území oblasti Strandža nalezneme také jeden z prvních státních 

útvarů Thráků – Odryský stát. Vznikla v polovině 5. století př. n. l. Odryská říše neměla 

pevnější základ. Na pobřeží byly nalezeny archeologické vykopávky z období řecké nadvlády. 

Postupem času byli Thrákové podrobeni Římem8. Staří Římané zanechali své stopy v okolí 

Malko Tărnova, dnes jsou vystaveny v Národním muzeu. V této oblasti byly nalezeny také 

zbytky jurt. Území Thrákie nebylo ušetřeno plenění Visigótů, Avarů a jiných nájezdníků. 

Spolehlivé zprávy o Slovanech zaznamenávají až kronikáři Jordanes a Prokopios v 6. století, 

kdy se slovanské kmeny objevily ve zvýšené míře na Balkáně. Protobulhaři přitáhli na Balkán 

z východu. Bulharům sice dali jméno, ovšem již od raného středověku byli Slovany. Díky své 

poloze byl tento kraj důležitým ekonomickým a obchodním uzlem. V roce 917 n. l. využilo 

byzantské vojsko cest v této oblasti (dříve sloužily obchodníkům) vedené Lvem Fokem k 

dobytí tehdejšího bulharského centra Preslavi. Tomu ovšem zabránil Simeon, který byzantince 

8RYCHLÍK, Jan: Dějiny Bulharska, Praha: NLN 2000, str. 10-17, 22-26, 
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porazil. Stejné cesty využili v letech 1828-29 Turci. Během pětisetleté turecké nadvlády 

patřila Strandža po Rodopách k jedné z nejvíce poturčených oblastí Bulharska. To mělo za 

následek velké přesuny a migrace obyvatel severně do Bulharska9.

Tato oblast také hrála důležitou roli při osvobozování země. V roce 1896 vznikl ve 

Varně thrácký spolek „Strandža“. Do čela revolučního hnutí v Thrákii se postavil Petko 

Kirjakov („Petko Vojvoda“), jehož čety se podílely již na osvobozovacím boji v letech 1876-

1878. Podzemní hnutí v Thrákii začalo být postupně považováno za součást širšího 

protiosmanského boje a bylo spojováno s makedonskou tajnou organizací. Proto se i název 

organizace postupně měnil: objevují se názvy jako Bulharský makedonsko-odrinský revoluční 

výbor (BMORV), či Tajná makedonské-odrinská revoluční organizace (TMORO), až se 

konečně ustálil jako Vnitřní makedonsko-odrinská revoluční organizace (VMORO). Výraz 

vnitřní měl označovat, že organizace působí uvnitř osmanské říše.

Charakteristickou obživou je v této oblasti chov dobytka – zejména ovcí, koz aj. a 

zemědělství. Protože tento kraj sousedí s mořem, nalezneme zde přirozeně i lov mořských 

ryb, můžeme sem zařadit i lov korýšů, delfínů. Oblibě se těšilo rovněž včelařství, zejména do 

balkánských válek. Projevem lidových zvyků a tvorby jsou lidová poezie a písně, lidové 

slavnosti (dodnes místy udržované) a tradiční kroje a další umělecké artefakty.

2.1. Etnické složení oblasti

Obyvatelstvo této oblasti patří k jednomu z nejstarších a v historii bylo většinově 

bulharské. Mezi centra oblasti patří města Burgas, Sozopol a Malé Trnovo. Obyvatelé 

Strandži jsou známí pro svou tvrdohlavost. Během tureckého jha zde byly skupiny i 

jednotlivci hajduky. Mezi málo početné menšiny patří Řekové – dříve zde byly celé vesnice 

řecké. Později v textu se zmiňuji o řeckých Nestinarech více. Do balkánských válek byli 

Řekové při pobřeží, u měst Sozopol, Mičurin, Achtopol, Sinemorec. Zmínky o nich 

nalezneme i ve vesnici Kosti. Řeky nahradili přesídlenci z Thrákie. Dnes se tato menšina 

nachází v menší míře v Sozopolu.

9ВЕЛЕВ, В.: Странджа, София 1960, str. 58-66
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Turci jsou zde v dnešní době asimilovaní, dříve můžeme mluvit o tureckých rodinách 

na vesnici. Zabývali se zemědělskými pracemi a chovem dobytka. Z historických zdrojů 

vyplývá, že se zde také objevovali Čerkézové, které vyhnali Rusové z Kavkazu. V záznamech 

se ale objevují jako zloději zvířat. Ve 20. století o nich nejsou stopy. 

Romové jsou v Bulharsku zhruba od přelomu 13. a 14. století. V této části se objevují 

kočovní Romové, zvláštností jsou ale Romové-muslimové. Zabývali se kovářstvím, 

zpracováním železa. Často se ale stěhují z vesnice do vesnice v počtu dvou tří rodin. V jedné 

vesnici většinou zůstávají jeden dva roky. Na rozdíl od ostatních menšin se Romové stýkají, 

většinou na oslavy a svátky. Bulhaři je nevnímají jako „cizí“. V poslední době zde ze soužití  

majoritní a minoritní skupiny vyvstaly konflikty. 10

Na severu strandžské oblasti nalezneme skupinu obyvatel jménem Zagorci, na jihu žijí 

Rupci a na západě Tronci. Etnologové uvádějí jako hlavní rozdíl mezi těmito skupinami 

odlišný oděv, lingvisté pak dialekt. Je třeba ale poznamenat, že zejména v druhé polovině 

dvacátého století mezi nimi dochází ke stírání hranic. Nejstarším etnikem, které tuto oblast  

osídlilo, byli Rupci. Panují názory, že patří k původnímu slovanskému obyvatelstvu Strandži, 

protože se málo stěhovali jinam. I v lidových písních se zpívá o Rupcích jako o původních 

obyvatelích Strandži. Rupce nalezneme v krajích Strandža a Rodopy, v sídlištích Malko 

Tărnovo a jemu blízké okolí Bălgari, Brăšljan, Stojlovo, Gramatikovo, Kondolovo, Rezovo, 

Sinemorec aj. Rupci přesto nejsou nositelé jedinečných kulturních hodnot. Nejstarší vesnice, 

kde se Rupci nacházejí, jsou u tureckých hranic, v jižní části Strandži. Ve folkloru jsou také 

popisováni jako „nedružní“. Liší se oděvem, dialektem. Ještě koncem 19. století Račo 

Slavejkov píše o odlišném rupeckém nářečí, o kterém se někteří lingvisté domnívali, že je 

nejbližší starobulharskému jazyku. Velmi výrazným znakem je rupecký oděv. Košile bývá 

zdobena, na bílém základě je ke kontrastu záměrně využita černá a červená barva. Ženskému 

rupeckému oděvu dominuje bílá barva, na rozdíl od Zagorců, kde je to červená. Pro celý kraj 

je lokálním etnografickým specifikem výšivka na lemu sukně. 

Další sledovaná skupina, Tronci, se vždy zabývala zemědělstvím, často vinařstvím a 

chovem ovcí. Žili uspořádáni do velkých rodin obývajících západní část kraje, vesnice Gorno 

a Dolno Jablkovo, Fakija, Goljamo Bukovo, Tagarevo a další oblasti, především 

Lozengradsko. Tronci se do Strandži dostali během 16. století ze západobulharského území. 

Stejně kompaktní skupinou jsou zagorci žijící v severní a střední části nížiny. Objevili se zde 

10Странджанска експедиция през 1955 година, София: БАН 1957, str. 49-50
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v 15.–16. století a dnes je nalezneme ve vesnicích Grudovo, Rosen, Černomorec, Veselie, 

Svetlina aj. Původem pocházejí ze severovýchodního Bulharska. Též se zabývají 

zemědělstvím a chovem dobytka. Mimoto se živili jako putující mistři. Opět zde objevíme 

odlišnosti v odívání, například na ženské sukni se výšivky nalézají pouze na zadní části.

Kromě zmiňovaných oblastí Strandži mají svá drobná specifika i další kouty kraje. 

Například Kotlensko, Slivensko, Jambolsko, Elchovsko.11 Právě bohaté etnické složení 

obyvatelstva představuje kulturní a folklorní bohatost.12 Pro tento region byla typická 

demografická nestálost a časté migrace. 

3. Nestinarská společnost

Nestinaři vždy patřili k venkovskému osídlení, vytvářeli zde uzavřené komunity na 

základě příbuzenské endogamie. Etnologové Dimitr Marinov a Michail Arnaudov rozdělovali 

nestinarské vesnice na řecké a bulharské. V Bulharsku se nestinaři nacházejí v oblasti 

Strandža, v Řecku v severní části a u moře. Pod jménem anastenaria se obřad tance okolo 

ohně a chůze po rozžhaveném uhlí vyskytuje i na řeckém území dodnes. Je to především 

komplex náboženských rituálů pozorovaných v několika vesnicích řecké Makedonie. Ty vešly 

v obecnější známost díky obřadu oslavujícímu svatého Konstantina a Helenu, tedy 

ustanovitele křesťanství a jeho matky. Konají se v období kolem 21. května a jejich součástí 

jsou například tanec, hudba, obětování zvířat i chůze po rozžhaveném uhlí. Vše se odehrává 

kolem centrálních prvků – ikon. V některých vesnicích se tentýž rituál opakuje i druhý den, 

kdy mladí nestinaři obcházejí vesnici a tančí choro. Obřad se v moderní době částečně 

transformoval v turistickou atrakci, což mu však příliš neubralo na hloubce. Naopak, jeho 

význam se rozšířil a pro řecké anastenary se stal nástrojem vytváření a upevnění jejich vlastní 

identity. K samotnému názvu obřadu se váže několik teorií. Jedna z nich předpokládá derivaci 

ze slova “anastenagmos” znamenajícího sténání nebo zpěv. Další ukazuje na výraz “(h)estia”,  

který se používá pro oheň. 

11ДРИНОВ, Марин (ed.): Странджа, София: Академично издателство 1996, str. 16-20.
12ДРИНОВ, Марин (ed.): Странджа,  София: Академично изд. 1996, str.5-6 (předmluva)
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Je patrné, že nestinarství se praktikuje v oblasti zasahující přes hranice dvou států. 

Řecká větev vznikla transformací rituálu z řeckých (Kosti a Brodilovo) a bulharských 

(Gramatikovo, Slivarevovo, Kondolovo) vesnic východní Thrákie. Po balkánských válkách se 

v roce 1913 část těchto vesnic ocitla na bulharském území, zatímco zbytek zůstal Turecku. 

Nakonec, ve dvacátých letech 20. století, populace těchto nyní tureckých vesnic migrovala do 

severního Řecka. Musíme však poznamenat, že spolu větve nestinarů a anastenarů navzájem 

nijak nekomunikují a nestýkají, se a to nejen kvůli jazykovým odlišnostem. 

Až do devadesátých let dvacátého století byly nestinarské obřady v Řecku i Bulharsku 

utlumeny. Během let 1912–1918 nastaly snad poslední perzekuce ze strany církve a mnoho 

nestinarů se vzdalo obřadu. V letech 1941–1949 tak zvyk zůstal zachován pouze ve třech 

vesnicích – Bălgari, Kosti a Gramatikovo. 13 Dnes se tento obyčej ve své původní formě slaví 

pouze ve vesničce Bălgari.

Jako první se nestinarům v odborné literatuře začal věnovat folklorista Račo 

Slavejkov, a to již v roce 1866 v časopise Gajda, následovaly studie v Makedoniji z roku 1870 

a Den z 1875. Jeho výzkum ovšem nešel do hloubky.14 V té době (a to zhruba do balkánských 

válek) byl tento svátek uctíván nejen v mnoha vesnicích oblasti Strandža15, ale i za 

politickými hranicemi. Jmenujme např. Mărzevo, Kimer Burgas, Madzura, Peneka, Jatros, 

okolí Malého Tărnova, a mnoho dalších. Zásadní pro výzkum nestinarství byly práce 

Michaila Arnaudova: kapitola Ekstaza i mistika v knize Očerci po bălgarskija folklor, jeho 

studie se objevily i ve sborníku vydaném k příležitosti konání sjezdu slovanských geografů a 

etnologů v roce 1936. Račo Slavejkov též publikoval několik statí na toto téma ve Sborníku 

národních obyčejů. Dalším, kdo se tomuto tématu věnoval, byl St. Rusev. Publikoval ve 

sborníku stať Nestinari roku 1891. Ve 20. století nacházíme již více samostatných publikací,  

například etnoložky Valerija Fol a Ruža Nejkova věnovaly výzkumu nestinarských a 

anastenarských vesnic zhruba dvacet let.

13http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ich/?language=us&article=documents&section=ich&post=2   ... 8/2011
14РАДОЙНОВА, Диана: Феномените на Сгранджа, София: Изд. Св.Климент Охридски 1999, str.61
15Oblast jihovýchodního Bulharska, územní část
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3.1. Struktura nestinarské společnosti

Nestinary lze označit jako primární sociální skupinu vytvářející komunity na vesnici.  

Početností patří mezi malé skupiny, počet členů se neustále snižuje, protože mladí nemají  

velký zájem o kulturu svých rodičů a prarodičů. Nestinaři fungují na základě osobních, 

bezprostředních kontaktů, umožňují vznik intimních sociálních vazeb. Skupina vytváří 

uzavřený komunitní styl založený na příbuzenských vztazích. Starší generace se snaží 

přispívat k formování skupinové identity. Členství ve skupině vychází ze snahy po uspokojení 

vnitřních, emocionálních potřeb jedince. Rodiče a zejména prarodiče předávají kulturní a  

duchovní poselství svým dětem a vnoučatům již od velmi útlého věku. Děti se účastní tradic a 

mnohdy jsou jejich nedílnou součástí. Jako je tomu u nestinarských tanců, kdy mladí chlapci 

„oblékají“ a nosí ikony světců. Je třeba zdůraznit, že formy sociálních interakcí a sociálních 

komunikací nejsou limitovanou záležitostí příslušného typu skupiny, ale reflektují normativní  

systém celé bulharské kultury (dalo by se říci i balkánské kultury). Chování členů skupiny 

vychází z obecných normativních zásad daného kulturního společenství, realizuje se ale i v 

aktualizované podobě skupinových pravidel (reflektuje zájmy členů skupiny, jejich možnosti  

– např. pracovní vytížení). Kategorie malé skupiny se v odborné literatuře obecně používá k 

označení početně ohraničeného typu skupiny. Nestinarem se nemohl a ani dnes nemůže stát 

nikdo, kdo nepochází z rodové linie nestinarské. Také se předpokládá určitá znalost zvyků, 

kultury, jazyka. Mezi nestinary dochází k vzájemné bezprostřední sociální interakci na bázi  

„face to face“. Je možné částečně pochybovat o tom, zda se znají všichni nestinaři mezi 

sebou, jestliže pocházejí z různých vesnic vzdálených od sebe mnohdy i několik desítek 

kilometrů. Scházejí se ovšem alespoň jednou ročně během měsíce května, který je také zvaný 

v jihovýchodní části Bulharska jako Kostadinovský měsíc (Костадиновският месец), a to dle 

svátku, který připadá na 1. května – na svátek sv. Kostadina. V této době nestinaři chodí na 

návštěvu k hlavnímu nestinaři. Každý donese rakiji, víno, banici, pečenou slepici a jiná jídla. 

Nestinaři při vítání políbí ruku svému hostiteli. Domnívám se, že mu tím vyjadřují úctu a 

pokoru. Hlavním nestinarem může být jak muž, tak žena.
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Základním článkem malé sociální skupiny je rodina, ta zajišťuje reprodukci lidského 

druhu, výchovu potomků, přenos kulturních vzorů z generace na generaci. Právě poslední 

zmiňovaná funkce je pro nestinary nesmírně důležitá. Neexistují přesné popisy obyčejů, 

zvyků a nestinarské víry, proto zde tento princip předávání musí fungovat a být podporován, 

aby přežil další generace. Bulharská společnost částečně ještě nese prvky tradiční společnosti,  

proto zde probíhá rodinný cyklus úzce související s životním cyklem členů. Rodina poskytuje 

obvykle dítěti základy socializace a je mu po celý život významnou referenční skupinou. Na 

obdobné bázi funguje i nestinarská skupina. Instituce rodiny je základem společenských 

systémů, hodnot a norem. Nestinarská nukleární rodina utváří kulturu nestinarského 

společenství. Rodina je důležitou součástí lidské zkušenosti. Nestinarská společnost by se dala 

také považovat za skupinu primární, tj. jedná se o první typ society, se kterým se jedinec ve 

svém životě setkává (vyjma rodiny). Podle řady autorů se v primární skupině formují základní 

ukazatele lidské přirozenosti. Primární skupina nabízí saturaci řady podstatných 

psychologických potřeb jedince, zejména potřebu identifikace se skupinou. Každé dítě, které 

pochází z nestinarského rodu nebo žije ve vesnici s nestinary, cítí blízký sociální kontakt, je 

uspokojena jeho potřeba sociálního uznání. Děti jsou od předškolního věku připravovány jako 

součást nestinarské komunity. Nestinarská kultura jako každá jiná zahrnuje sociální pozice, 

statusy, role (zejména patrné při obřadech).16

Ve skupině panuje stará nepsaná hierarchie. I když jsou si muži a ženy nestinaři rovni, 

větší vážnosti se těší muži. To oni mají poslední slovo v otázkách fungování společnosti. 

Úkoly při oslavách jsou předem dány, neměnné. Všechna pravidla jsou nepsaná, předávají se 

z pokolení na pokolení. Hierarchické uspořádání je velmi přehledné, a to i při větším počtu 

obyvatel vesnice. Na základě hierarchie je rozdělena dělba činností konaných během oslav, 

umožňuje také jasné přidělení odpovědností. Například řezníci nesmí porazit zvíře, které 

nebylo posvěceno. Nestinaři jsou spojeni příbuzenstvím (nepokrevním – mezi vesnicemi i ve 

vesnici se uzavíraly sňatky, pokrevním – dědí se). Nestinaři se nazývají bratry a sestrami. 

Stejně je tomu u anastenarů. Souhrn vztahů mezi nestinary je neměnný nepsaný systém. Je 

složen ze stabilních znaků (např. úkony při slavnostech), v dnešní době dochází i k 

proměnlivosti (např. moderní oblečení většiny během tanců). V nestinarské struktuře má 

každý své místo bez ohledu na vzdělání či povolání, které vykonává mimo oslavy. Narozením 

se do nestinarské společnosti nabývá jedinec status získaný i připsaný. Je pouze na každém 

16HARE, Paul: Handbook of small group research, New York 1962
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věřícím, zda ho přijme, či nikoli. Např. ne každý mladý hoch musí nést v průvodu ikony, tuto 

úlohu může odmítnout.

3.2. Anastenaria

V minulosti rozlišovali etnologové Dimitr Marinov, Michail Arnaudov a Račo 

Slavejkov nestinarské vesnice na řecké a bulharské. Rozhodla jsem se tedy vydat do Řecka na 

sondážní výzkum. V létě roku 2010 jsem navštívila několik vesnic na severu Řecka, kde 

přetrvává kult svaté Eleny a Konstantina a oslavy spojené s ním. Mezi tyto vesnice patří: 

Agyia Eleni, Langadas, Melike, Mavrolefke a Kerkine. Do této části Řecka prchali ve 

dvacátých letech 20. století Thrákové z Turecka a Bulharska. S sebou si často nesli jen osobní 

věci a ikony světců. Takto s sebou přinesli i svou víru. Při výzkumu anastenarů jsem se 

bohužel nemohla opírat o literaturu, která je dostupná pouze v řečtině. Neumím řecky a drtivá 

většina místních nehovoří jiným jazykem. Vše jsem tedy zaznamenávala pouze jako 

pozorovatel. Podobnost s bulharským prostředím je však patrná na první pohled. Slavnosti 

mají mnoho společných prvků – obřad se koná 21. 5., pitrop je hlavním organizátorem akce, 

víra v magickou funkci ikon. Společné znaky tohoto rituálu s bulharským prostředím objevil 

významný odborník na řecký folklor George A. Megas, jehož výzkumná práce se věnovala 

zejména lidovým krojům a lidovému oděvu v Řecku. Vesnice Agyia Eleni, kterou jsem 

navštívila, se nachází v severní části Řecka, má zhruba 600 stálých obyvatel, z nichž 97 % se 

hlásí k pravoslavné víře. Mladí však většinou odcházejí do měst, kde mají větší možnost najít 

si práci. Starší se tradičně živí pěstováním vína, zemědělstvím, chovem dobytka. Centrem 

vesnice je pravoslavný kostel a při obřadu pak konaki – společenský domek a modlitebna. V 

minulosti ortodoxní církev nesla nelibě anastenarijské slavnosti s tancem po žhavých uhlících 

a obětováním zvířat. To se změnilo v roce 1947, kdy aténský arcibiskup obřad oficiálně 

povolil. Za právo na zachování tradice anastenarů se tehdy postavila řecká vzdělanost a 

akademici. Obřad anastenarů je však považován v Řecku za pohanský i dnes. Přesto jej vláda 

a oficiální místa podporují jako turistickou atrakci. Každý rok totiž přiláká turisty a 

pozorovatele z celého okolí.
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Slavnosti začínají odpoledne, kdy se muži začínají scházet na místní návsi a zakládají  

vatru. I ta má kruhový půdorys. Ikony jsou vynášeny pitropem, oblékány staršími ženami. 

Část mužů již přivádí zvíře určené k porážce. Právě v obětování zvířat vidí etnolog Megas 

spojitost s minulostí, s obětmi k uctívání boha Dionýsa. Je považován za prastarého thráckého 

boha, který se do Řecka dostal buď přímo z Thrákie (dnešní Bulharsko), nebo z Frýgie 

(dnešní Turecko). Římané přijali řeckého Dionýsa do svého panteonu a dali mu jméno 

Bakchus. Dionýsos je velmi odlišný od ostatních řeckých bohů. Řekové nepovažovali 

Dionýsa jen za boha vína a vinařství, ale i za ochránce ovocných stromů a keřů, jimž dodával 

mízu, a tedy i za boha plodivé síly přírody. Jelikož vinařství a ovocnářství vyžaduje píli, 

dovednost a pracovitost, uctívali ho i jako původce těchto ctností a zároveň bohatství, které z 

nich vyplývá. I k obřadům spojeným se jménem Dionýsa patřily extatické stavy, tance a 

zvířecí oběti. 

Ikony jsou stejně jako v Bulharsku „oblékány“ do obřadních červenožlutých látek. Zde 

je patrná odlišnost, žlutá barva se v Bulharsku v tradičních oděvech neobjevuje často. Jejich 

zadní strana je zakryta zcela, po stranách jen částečně. Látky jsou zdobené mincemi, křížky a 

jinými kovovými předměty. S ikonami manipulují zejména starší zkušené ženy. Ikony jsou 

staré a velmi ceněné, a také proto je místní považují za svůj největší poklad. Během obřadu 

nese pitrop nad hlavou hlavní ikonu světců s jejich jmény. V kostele každý věřící zapálí svíci 

a ikony se pokropí svěcenou vodou. Řecká verze společenské budovy – konaki – je větší a 

prostornější než v Bulharsku. Tvoří ji světlá podlouhlá místnost s okny po obou stranách. Zde 

jsou ikony uloženy a mimo obřady se k nim chodí lidé pomodlit. Nejčastěji se modlí za úrodu, 

zdraví a štěstí. O peníze či bohatství je neslušné žádat. Konaki je pravidelně vykuřována 

kadidlem. O její stav se starají většinou ženy, které zde zametají, uklízejí vosk na zemi. Ikony 

světců jsou i v místním kostele, z toho se však nevynášejí. Některé jsou také zasazeny do jeho 

zdí. Jak jsem již napsala, konaki je svaté místo anastenarů. Obřad oficiálně začíná právě v této 

svatyni. Lidé tancují, zapalují svíčky, ženy se starají o ikony, muži upravují drobnosti 

následujícího dění a hrají na třístrunnou lyru za doprovodu bubnů. Zažila jsem dva muzikanty 

s lyrou a dva bubeníky. Lyry spočívají při hře mužům v klíně, jsou dřevěné, asi 40 centimetrů 

vysoké, bubny jsou potaženy kůží, mají průměr okolo jednoho metru. Bubeník si ho opírá o 

levý bok a má ho částečně zavěšen na levém rameni. Pravou rukou na něj bubnuje. Venku 

jsou mezitím připravena obětní zvířata u kůlů, chystá se kruhové ohniště. Co mě udivilo, byl 

fakt, že v Bulharsku je více lidí oblečeno do tradičních oděvů. Včetně pitropa a starších žen. 
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Při mé návštěvě byl pitrop oblečen v běžném všedním oblečení. Jen asi pět starších žen bylo v 

černé dlouhé sukni, černé halence s černým šátkem na hlavě. Z konaki se vychází postupně. 

Pitrop má vždy přednost, za ním jdou ženy s ikonami nad hlavou. Všichni konaki obejdou. To 

trvá několik minut. Někteří se k ikonám sklánějí, líbají jejich okraje, jiní se jich jen letmo 

dotýkají. Věřící se shromažďují kolem ohniště, jako první vstupuje s ikonou pitrop. Přestoupí 

kruh o průměru zhruba šest metrů ve směru od severu k jihu, poté z východu na západ. Tuto 

cestu musí absolvovat jen on s ikonou. Pomyslně tak vytvoří kříž a spojí celý svět. Ihned se 

otáčí ke kruhu čelem. Ikonou pohupuje ze strany na stranu a přešlapuje na místě, než znovu 

vstoupí do ohně. Lidé nahlas pronášejí modlitby k oběma světcům. Postupně pak vstupují do 

ohně. Stejně jako v Bulharsku se zde rytmickými pohyby a přešlapáváním dostávají do transu. 

Při vstupu do ohně nebo v něm nijak nevyjadřují bolest. V rukou třímají šátky, kterými 

povlávají do rytmu. Kolem ohniště tančí asi 30 věřících kruhový tanec. Někteří se drží za 

ruce. Postupně či v malých asi dvou- až čtyřčlenných skupinkách ohniště přecházejí. Na 

žhavých uhlících se nesmějí setkat. Ostatní mimo kruh je povzbuzují. Skupina se poté, co do 

ohně vstoupí všichni věřící, vrací do konaki, aby opět uložila ikony světců. Věřící je opět 

líbají. Uhlíky se nechají doutnat, nepolévají se vodou.

Díky ikonám mají anastenaři přímý přístup k Bohu. Celý obřad, který vyjadřuje 

oddanost ke sv. Konstantinovi a sv. Eleně, je v podstatě zkouškou víry. Vstup do ohně a 

překonání bolesti symbolizují její sílu. Podobně jako u nestinarů se celým obřadem prolíná 

motiv kruhu. Choro se tančí do kruhu, pomyslný kruh je utvářen kolem konaki. Jeden turista z 

Atén mi vyprávěl o jednom z nejznámějších pitropů jménem Kriakos, který po dlouhá léta 

udržoval nestinarskou tradici ve vesnici Agyia Eleni. Řecký obřad je stejně jako v Bulharsku 

hierarchický. První do ohně vstupuje pitrop, poté starší anastenarky. Ikony zde zastávají 

léčebnou funkci tím, že je věřící v modlitbách prosí o zachování zdraví.

Druhý den obřadu je obětováno zvíře. To je vždy před úkonem pokropeno svěcenou 

vodou. Je mu podříznuto hrdlo a nechá se vykrvácet. Krev se nechá vsáknout do země. Z jeho 

masa jsou nasyceni všichni věřící. Každý si ho připravuje doma sám. K masu je podáváno 

víno. Maso se dusí a vaří. K přípravě je možné použít jen místní suroviny. I zde najdeme 

podobnost s bulharským prostředím, maso je připravováno tradičním způsobem, s místním 

kořením – čubricou (směs koření obsahující saturejku, papriku, sůl, mouku z opražené 

kukuřice, semena pískavice, tzv. řecké seno). Maso není primárně určeno k nasycení, nýbrž 

vyjadřuje jednu z obětí věřících. Věřící tím prokazují úctu ke svým svatým.
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Jak je vidět, rozdíl mezi bulharským a řeckým prostředím je minimální. Rozdíl, který 

mě nejvíce překvapil, je odlišnost mezi svatyněmi. Ta řecká, nazývaná konaki, byla 

prostornější a světlejší. V Bulharsku se svatyně nazývá konak a tvoří ji malá tmavá místnost s 

minimálním přístupem denního světla. V obou je ale vzduch prosycen vůní kadidla. Bulharští 

věřící byli také ve větším počtu tradičně oděni a kruh se žhavými uhlíky byl v průměru větší. 

3.3. Tradice

Tradice je pro nestinary velmi důležitým jednotícím prvkem jejich kultury. Své 

zvyklosti si předávají z generace na generaci a střeží si své kulturní dědictví. O dodržování 

obyčejů a mravů se stará nejstarší generace. Nestinarství je ucelená soustava nepsaných zvyků 

předávaných z pokolení na pokolení. Jeden z nestinarů mi řekl, že správný nestinar „věří a 

neklade otázky“. Nestinaři se považují za uzavřený celek, kontakt s Bohem je ale výsadou 

každého jedince. K Bohu promlouvá věřící sám za sebe, nikoli za skupinu. Ve skupině 

existuje hierarchie, nejstarší a nejzkušenější jsou zároveň nejváženějšími členy. Stejně je tomu 

i u světců, svatý Konstantin je nejvíce obdařen duchem, jeho matka Elena méně a další svatí  

pravoslavného kalendáře jsou nejníže. Etnoložky Fol a Nejkova se zamýšlejí nad tím, že 

pravoslavná majorita v Bulharsku má za nejsvatější dvojici matku Bohorodičku a syna Ježíše 

Krista a nestinaři naproti tomu matku Elenu a jejího syna Konstantina. I když nestinaři na 

Ježíše Krista věří, svatý Konstantin je pro ně přesto nejdůležitějším světcem. Autorky vidí v 

postavení světců opozici mužského a ženského světa. Přestože jsou oba důležití, ten mužský 

je nadřazen. Podle nestinarů byl dříve, než se stal svatým, Konstantin car. Byl dobrým a 

spravedlivým vládcem, který přijal křest. Dle ústně předávané legendy, když car Konstantin 

přešel přes uhlíky, stal se svatým. Necítil bolest a oheň ho nezranil. Většina nestinarských 

legend však neexistuje v písemné formě.17 

Nestinaři i anastenaři se nazývají rodinou a domnívají se, že mají společný původ; 

mluví tedy o pokoleních a rodech. Račo Slavejkov psal v roce 1866, jak se nestinaři velmi liší 

od svého pravoslavného okolí. Odlišnost se projevovala zejména ve víře, a to tak, že jsou si 

všichni věřící nestinaři rovni a jsou spřízněni (myslel Bulhary i Řeky). Pouze ten, kdo je 

17ФОЛ, Валерия, НЕЙКОВА, Ружа: Огън и музика, София: Тилия 2000, str.117-127
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narozen v nestinarské rodině, může vstoupit do uhlíků a dotýkat se ikon. Skupina neakceptuje 

věřící, kteří se její součástí stanou dobrovolně. Do rodiny se můžete pouze narodit. Pak se 

věřící stane bratrem a sestrou ostatním. Nestinaři dnes obývají několik málo vesnic. Při 

oslavách se schází většinou celá vesnice, ženy se na uvítanou líbají na tváře, muži si podávají  

ruce.  

Existuje legenda o první nestinarce. Ta se jmenovala Machu (nebo také Makru). Jedná 

se o neslovanské jméno, na Balkáně není příliš časté. Legenda, která se předává na 

společenských akcích, vypráví: Machu musela jednoho dne utéct z vlastní vesnice, Neví se 

proč, ani kdy to bylo. Vzala si s sebou jen ikony svatého Konstantina a Eleny a odvezla je do 

zahraničí. Ale ikony se jako zázrakem vrátily zpět. Nikdo neví jak, ale ikony se opět objevily 

ve vesnici. Tato vesnice se stala první nestinarskou. Rosica Angelova uvádí, že první 

nestinarskou vesnicí bylo Vlachovo na bulharském území. 

Narození dítěte do nestinarské rodiny je považováno za velkou slávu. Po šestinedělí je 

matka s novorozencem navštěvována celou vesnicí, jsou jim přinášeny dary a je jim žehnáno 

hlavním nestinarem či nestinarkou. Svatba se nijak zásadně neliší od ostatních pravoslavných. 

V minulosti docházelo k uzavírání sňatků pouze v komunitě (mezi nestinarskými vesnicemi,  

vždy v nestinarské společnosti). Dnes tomu tak již není, a mladí se stěhují za prací do měst 

(nejčastěji do Burgasu, Plovdivu, Sofie). 

V minulosti se ihned po úmrtí nestinara či nestinarky navštěvoval nejdříve kostel, poté 

konak. Tam se všichni společně modlili u ikon světců. Zvláštností bylo, že se mrtvola 

nevystavovala, byla zavinuta do látky nebo koberce. S mrtvým, který spočíval na dřevěné 

desce, byla vždy vykonána cesta od konaku na místo pohřbení. Zemřel-li někdo v zimě, 

nestinaři mu na hrob nesli hlínu, skonal-li v létě, obětovalo se zvíře nebo se na hřbitov přinesl 

chléb, víno, maso. V dnešní době se nejčastěji nejprve slouží mše v pravoslavném kostele, 

poté se nestinaři scházejí v konaku. Po pohřbu následuje pohoštění u trapezy. 

3.4. Světový názor nestinarů

Mluví-li se o nestinarech, první věc, která každého napadne, je tanec po žhavých 

uhlících. Tato představa je však mylná. Nestinarství je systém víry a obřadů, které podléhají 
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hierarchické organizaci a pevně danému průběhu. Nestinaři jsou pevně sevřená společnost, 

která své znalosti předává z generace na generaci. Sami o sobě mluví jako o rodině (zahrnuje i 

anastenary a mnoho vesnic z oblasti Strandža). Podoba, v jaké se nestinarům svět jeví, je 

směrodatnou pro to, čím řídí své jednání. Výklad světa v sobě sdružuje a seskupuje veškeré 

kulturní a společenské hodnoty, je součástí bytostné víry v uspořádání věcí a formování jejich 

řádu. Pojetí světa se zakládá nejen na způsobu vidění a porozumění, ale i na životní orientaci 

a mravním uvědomění. Život nestinara a nestinarky se řídí pevně daným řádem, zákazy a 

doporučeními, které je provázejí celý život. Jejich dodržování je nepsaným pravidlem, 

porušení pak hříchem. Nejdůležitějším uctívaným světcem je sv. Konstantin. Ten je 

považován za „duchovního“. Ona duchovnost se dobře ilustruje na asexuálnosti obřadů. Muži 

i ženy mají stejná práva, jen odlišné povinnosti. Do ohně může vstoupit muž i žena. Jen musí 

být věřící. U trapezy sedí muži i ženy na stejné úrovni promícháni. Obřady a modlitby jsou 

komunikací s Bohem.18 Chce-li se nestinar Bohu přiblížit, musí splnit mnohá pravidla. 

Historici se domnívají, že víra nestinarů pochází už od dob Thráků. Původně se mělo jednat o 

mytologický a liturgický aparát, do dnešní doby však zůstala jen víra v magicko-léčitelské 

vlastnosti ikony. To je, dle mého názoru, mylná domněnka. Nestinarskému chápání prostoru a 

přírodních sil je věnována pozornost o několik řádků později.

Thrákové své báje a učení písemně nezaznamenávali. Etnologové nalezli prvky 

thráckých mýtů v bulharském, rumunském a řeckém folkloru, ale nejdůležitějším zdrojem 

informací o thráckém náboženství a mytologii jsou řecké prameny. Není nepopiratelný 

thrácký vliv na vzniku řeckého náboženství. Thrákové uctívají čtyři božstva – Area, Dionýsa, 

Artemidu a Herma. Právě v obřadech věnovaných bohu Dionýsovi spatřují mnozí 

pokračování dnešních nestinarských slavností. Před řeckým vlivem si Thrákové své bohy 

neantropomorfizovali, dokonce jim ani nestavěli chrámy. Z raných thráckých svatyní známe 

zejména ty, které byly na vrcholcích hor, ale posvátné byly také prameny (nestinarské ajazmy) 

a jiná místa přírodou zvlášť vyznačená. Mezi největší z postav, které přišly podle mýtu z 

Thrákie do Řecka, patří bůh vína a bujného veselí Dionýsos. Zrodil se jako syn vládce bohů 

Dia a Semely. Jeho smrtelná matka Semelé si přála, aby se jí vládce bohů ukázal ve své pravé 

podobě. Zeus to dlouho odmítal, ale nakonec neodolal naléhání své milenky a stalo se, co se 

dalo čekat. Blesk Diovy vlastní zářící podoby Semelu spálil, Dionýsa tak musel Zeus donosit 

ve svém vlastním stehně. Podle orfického učení, patrně bližšího thrácké tradici, to však bylo 

18PАДОЙНОВА, Диана: Феномените на Сгранджа, София: Св.Климент Охридски, 1999, str.38
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až druhé zrození Dionýsovo, respektive Zagreovo, jak se zde nazýval druhým jménem. 

Poprvé se zrodil ze spojení Dia a Persefony. Měl se stát novým vládcem světa, ale Titáni ho 

roztrhali a snědli. Zeus je za to zabil bleskem. Apollón zachránil části těla. Ze srdce byl  

zplozen nový Dionýsos. Do Řecka přišel Dionýsos z Thrákie. Provázel ho veselý, vínem 

podroušený průvod, do kterého patřili satyři, sileni a mainady, a věnovali se tanci. V 

podnapilém stavu náboženského vytržení pobíhali po horách a tančili. Odtud také možná 

spojitost s nestinarskými tanci. Často docházelo k obětování zvířat. Dionýsos byl u Thráků 

patronem orgiastických slavností a společných pitek. V Rodopech a horách Staré planiny 

existovaly Dionýsovy věštírny. Hostiny byly středem společenského života, pití na bratrství 

(nestinaři se považují za bratry a sestry) utužovalo svazky v komunitě. Oslavující se tímto v 

podstatě přibližovali Bohu. Pití vína bylo nadto důležitou součástí Dionýsových obřadů.19 

Bujaré oslavy s alkoholem nebývají u nestinarů příliš časté. Na trapeze ale nesmí víno chybět. 

Muži rádi konzumují pálenku rakiji. Thrákové slavili nejen své bohy (jako nestinaři své 

světce), ale dodržovali i obřadní kalendář. Během slavností obětovali zvířata u věštíren nebo v 

přírodě u vody a zvláštních přírodních úkazů (staré stromy, skály, hory, aj.). Petr Konstantinov 

vidí u nestinarů jisté společné prvky nejen s thráckými, ale i s asijskými kulturami. Tanec v 

ohni je spojován se starým thráckým symbolem bujarých oslav spojovaných se jménem 

Dionýsa. I Dionýsa dříve prosili věřící o úrodu, stejně jako nestinaři žádají o zdraví aj. Oheň 

je má zbavit zlých sil, má ale očistit i zemi, aby byla více úrodná.20 Ančo Kalojanov se 

domnívá, že nestinarství má své kořeny v magických obřadech spojovaných s bohy Mitrou, 

Dionýsem, Adonisem aj. Nestinarské slavnosti věnované světcům Konstantinovi a Eleně jsou 

prý podobné jako u asijských sekt, u nichž i v dnešních dnech věřící tančí v ohni. Kalojanov 

nepovažuje nestinarský rituál za původem slovanský.21

U nestinarů se setkáme s předměty sakrální povahy. Předměty sakrální povahy jsou v 

pravém slova významu ty předměty, které nesou specifická, totiž posvátná znamení udělená 

specifickým způsobem, tj. svěcením, žehnáním, dotýkáním se k tomu určenými duchovními 

osobami. Věci sakrální neboli posvátné jsou zasvěceny výhradní službě Bohu a u nestinarů i 

svatým (např. sv. Konstantinovi). Ikony neslouží v konaku nebo kostele k dekoraci. I jejich 

„oblékání“ má daná pravidla, nesmí se použít kterákoli látka, „oblékání“ smí provádět jen 

věřící nestinaři. Tyto předměty musí být používány s úctou, která pramení z úcty a pokory, 
19BOUZEK, Jan: Thrákové, Praha: Panorama 1990, str.60-69
20КОНСТАНТИНОВ, Петър: Вечният Бог, София: Изд.Феникс 1994, str.53-59, 165
21КАЛOЯНОВ, Анчо: Българското шаманство, София: ROD 1995, str.63-4
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kterou má věřící k Bohu a ke svatému. K ikonám se věřící modlí nejčastěji za zdraví, nikdy ne 

za peníze nebo slávu. Žehnání má svá vlastní pravidla, tvoří je vždy modlitba, často 

doprovázená určitým znamením jako vkládání ruky, znamení kříže, pokropení svěcenou 

vodou (jež připomíná křest). Všechny požehnané předměty a látky mají povzbudit živou víru, 

vztah k Bohu, světci. Jsou znamením jeho přítomnosti v našem světě. Nestinaři věří, že světec 

je s nimi, doprovází jejich život, i když není vidět. Pro nestinary jsou důležité přírodní kulty 

tradované po staletí (zde je možné vidět návaznost na Thráky). Z hlediska náboženské tradice 

se tak obrací na víru k živlům jako voda, oheň a země. Oheň je dle lidové tradice variabilní a  

byl odedávna v centru pozornosti. Pro nestinary má očistnou funkci. Oheň, jehož pozůstatkem 

je popel, smí zakládat pouze vybraní věřící jedinci. I u anastenarů oheň zakládají pouze věřící  

z komunity. Popel, který vzniká z tohoto ohně, je považován za jeho zbytek, pevné součástky 

materie jím pohlcené. V obřadu nestinarů přecházení žhavého popela zosobňuje důkaz jejich 

víry. Křest ohněm, který nestinaři i anastenaři pravidelně podstupují, obnovuje původní 

čistotu tím, že spálí všechnu nečistotu a bezcennost. K očištění věřícího dochází projitím 

ohně, jímž má být znovu získán ráj, který je od doby, kdy byl ztracen, obklopen ohněm – 

symbolem toho, že nevěřícím je cesta tam uzavřena. Nestinarům přináší oheň očistu, ochranu 

a útěchu. Oheň plní funkci magickou. Hraje přímého účastníka obřadu. Je jeho nedílnou 

součástí. Stejně jako voda. Voda i oheň mají ambivalentní funkce. Kolem ohně i vody 

(ajazmy) se shromažďuje kolektiv za účelem zábavy, tance, očisty. I voda smývá nečistoty,  

hříchy a nemoci, obětované zvíře je očištěno svěcenou vodou. Vodu chápou nestinaři jako 

pramen života. Ponoření či pokapání vodou symbolizuje nejen návrat do původního stavu 

čistoty, oproštění se, znovuzrození života nového (nebo nového období). Prameny (ajazmy) 

jsou darem Matky Země. V Bulharsku se mimo jiné uvádí, že ten, kdo přejde přes kaluž – 

vodu, bude mít štěstí. Voda stejně jako oheň, světlo, popel představuje součást kosmosu. Jsou 

to symboly životadárné, léčivé, sjednocující. 

Sami nestinaři si nepřejí, aby je kdokoli nazýval sektáři. Tohoto označení se jim mimo 

jiné dostalo v jedné z prvotních prací etnologa Michaila Arnaudova.22 V pozdějších studiích je 

pojmenoval skupinou nikoli sektou. Ačkoli nestinaři uznávají sílu přírodních živlů, obětují 

zvířata aj., cítí se křesťany a praktikujícími věřícími. Nestinarské společenství se vyznačuje 

hierarchií, v níž nehraje roli pop. Na mou otázku, co je hlavní znak pravého nestinara, mi bylo 

odpovězeno, že je součástí historie své rodiny a pokračuje v jejím smyslu a duchu. Musí cítit 

22АРНАУДОВ, Михаил: Очерки по българския фолклор, София 1934, str. 620
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sounáležitost, chápat místo věřícího v okolním světě. Nestinaři nikdy neslavili hospodářské 

svátky, často pracovali i v neděli. Naopak slaví několik dní v létě (během polních prací). 

Nestinaři věří, že jsou chráněni světci, ve které věří (sv. Konstantin, sv. Enio) a které oslavují. 

Není neobvyklé, že se světcem hovoří a naslouchají mu. K této komunikaci dochází nejen v 

dny obřadů, ale i mimo ně. Světec radí a pomáhá věřícímu, ten mu na oplátku obětuje zvíře,  

modlí se, připravuje pokrmy jeho jménem aj. Nestinar musí žít dle zásad komunity nejen 

během svátků či obřadů, ale očekává se to během celého roku. Autoritou je hlavní, většinou 

nejstarší nestinar, působí jako duchovní, rádce, pomocník pro mladé, udržovatel víry. On 

zprostředkovává vztah s Bohem, nedaří-li se věřícímu navázat ho. Hlavní nestinar má prý tu 

vlastnost, že svaté vidí a slyší. Je obdařen prozřením, prochází určitým deliriem.

Značná část života nestinara se koná ve společenství ostatních. Toto společenství 

nazývají rodinou. Mezi sebou se nazývají bratry a sestrami bez ohledu na jazyk, kterým 

mluví. Dříve se někteří nestinaři dělili na řeckou a bulharskou větev, ale to bylo spíše 

ojedinělé. Komplex nestinarství bez ohledu na jazykovou příslušnost či dialekt odkazuje k 

thrácké minulosti. Z geografického hlediska je za srdce nestinarství považována oblast 

Strandža. Odlišnost nestinarů od většinové společnosti potvrzuje mechanismus mytologického 

myšlení. Řekové i Bulhaři věří, že kdysi existovala jedna společná vesnice, ze které všichni 

vzešli. Je nutné podotknout, že věřící se mezi sebou nerozdělují dle etnického původu na 

Řeky a Bulhary. I své ikony považují za bratrské. Nestinaři tvrdí, že původní nestinarské 

vesnice byly dvojjazyčné, věří, že mluvili bulharsky s vlastním archaickým řeckým 

dialektem. Dříve dokonce uzavírali manželství pouze mezi sebou a dodnes se považují za 

potomky této jediné legendární vesnice. Pravoslavná církev vždy na nestinary vyvíjela silný 

nátlak k přizpůsobení se většinové společnosti. Ten povolil až v posledních dvou desetiletích. 

Je důležité upozornit na to, že tlak zvenčí umocnil vztah s komunitou a oddělení od ostatní 

společnosti. Pocit „my versus svět“ tak silněji rezonoval nestinarským společenstvím. 

Částečně to samozřejmě vedlo k izolaci skupiny, zejména za totalitního režimu. Dnes vzniká 

opačný problém, kdy se z nestinarského společenství stává turistická atrakce a trpí tak ztrátou 

autenticity a pevnějšího dodržování tradic a zvyků.23 

23ФОЛ, Валерия, НЕЙКОВА, Ружа: Огън и музика, София: Тилия 2000, str. 31-38
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4. Tradiční oděv

Tradiční oděv je spojován s venkovem. Je rezistentní vůči změnám střihů a barev. 

Oproti oděvu každodennímu, který plní zejména funkci ochrannou, je tradiční oděv pevně 

svázán s náboženstvím. Plní podmínky estetické, mravní, ale i společenské. Obřadní čili 

rituální oděv je tvořen oděvem svátečním, který je však doplněn archaickými doplňky a 

symboly. Bulharský i řecký tradiční oděv vykazují mnohé podobnosti. Spojuje je pravoslavná 

víra i prvky orientálního (zejména tureckého) vlivu. V Bulharsku si nestinaři rituální oděv 

zachovávají, ale na řeckém území se s ním setkáme už méně. Oděv při rituálech je doménou 

starších žen. Tento oděv podléhá jasně daným společenským pravidlům. Tradičnímu 

bulharskému oděvu je zde věnována větší pozornost. Terminologii týkající se jídla a oděvu do 

velké míry poznamenala pětisetletá poroba, nalezneme zde nespočet tureckých výrazů a 

pojmenování, které přijali Bulhaři za své. Zvláštností u nestinarů a anastenarů je tzv. oblékání  

ikon. Jedná se o pokrytí zadních stěn a stran posvátných ikon látkami k tomu určenými. Látky 

splňují normy barevnosti a strojenosti klasického obřadního či rituálního oděvu. Látky jsou 

červené a bílé. Jsou vyšívané černou barvou. Jejich nedílnou součástí jsou zlaté a měděné 

mince, kříže a podkovy. 

4.1. Mužský oděv

Bulharsko se dělí do několika základních oblastí. Mužský oděv se u Bulharů členil na 

bílobarevný a černobarevný, dle barvy svrchního dílu šatstva. Jak je na obrázku (dole pod 

textem) patrné, Strandža náležela k oblastem s černou barvou svrchního oděvu. Mužský oděv 

byl střídmější než ženský, oproštěn od zdůrazňování sekundárních pohlavních znaků (poprsí), 

od výšivek (ženy si je samy tvořily) a s méně patrnou symbolikou barev. Na první pohled 

patrné rozdíly mezi ustrojením vdané a svobodné ženy se u mužů svobodných a ženatých tak 

jasně nevyskytovaly. Lišilo se však chlapecké a mužské oblečení. Mužský oděv byl prostší, 
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praktičtější a méně odrážel společenský status. Někteří etnologové se domnívají, že bílá barva 

je původní „bulharská-slovanská“ a naopak černá barva se do tradičního odívání vetřela 

během osmanské nadvlády jako vynucený orientální prvek. Ať je tomu jakkoli, černobarevné 

svrchní šaty se začaly masivně rozšiřovat od poloviny 18. století. O jejich oblíbenosti svědčí 

mimo jiné i to, že už v polovině 19. století u mužů převládal nad bílobarevným svrchním 

protějškem. Jedinou výjimkou jsou oblasti západní a severozápadní. Začátkem 20. století již 

na celém bulharském území převládal oděv černobarevný. S rozvojem měst se totiž tradiční 

oděv změnil. Muži si kupovali již hotové oblečení. Svrchní šat se v prvním desetiletí 20. 

století zkrátil. Krejčí ve městech běžně užívali šablony a přizpůsobovali je jen mírám 

zákazníků. Černobarevný svrchní oděv se lišil od bílobarevného nejen barvou, ale i doplňky a 

celkovým vzhledem. Černobarevný svrchní oděv více vyjadřoval orientální než křesťanský 

způsob života. Dával na větší důraz na bohatství a prestiž. Vykresloval širší siluetu postavy a 

byl více nabíraný. Nejspíš proto mužské oblečení sehrálo také politickou funkci během 

osvobozování od osmanské nadvlády. Odpor totiž vyjadřovalo i použití slovanských barev na 

šatech.

Typickou součástí oděvu byla bílá plátěná košile. Objevoval se zde typ pončo a typ 

příramkový, projmutá košile přiléhala přímo na tělo. Jako tradiční dar ji dostával narozený 

syn. Malého chlapce nejčastěji obdarovala jeho matka, kmotra, v budoucnu pak nevěsta, 

snacha. Jak je patrné, košile vyráběly vždy ženy různého společenského postavení i věku a 

byla tedy čistě ženským produktem. To také dokazuje fakt, že v mnohých oblastech se 

placentě přezdívalo košile. Muži ji vždy považovali za dar, a nebylo proto obvyklé košile 

kupovat na trzích nebo ve městech. I malí chlapci je nosili jako symbol pokračovatelů rodu. 

Košile musela odpovídat místním zvykům, tj. všichni muži jedné vesnice měli totožné. Podle 

ní se poznal člověk „odsud“ a „odjinud“. Pro muže i ženy byla košile znakem příslušnosti k 

určité vesnici, k sociální či náboženské skupině, takže i děti měly stejný střih jako dospělí.  

Základní barva byla bílá – někde byla vyšívaná nebo měla obšité kraje. Košile byla nedílnou 

součástí života vesnického člověka od narození až do smrti. Jako další doplněk oděvu nosili 

muži opasek, který byl široký 20–30 centimetrů, dlouhý pak 2,5 až 4 metry. Ovinul se kolem 

těla třikrát až desetkrát. Vyrobený byl z vlny, nosil se černý, tmavě červený, červený nebo 

tmavě modrý. Bílá barva byla výjimkou. Vázaly se na různé způsoby a někdy se místo opasku 

využíval pás s kapsami a tenčí šňůrkou či řemínkem navrchu. Opasku byla na mnoha místech 

přikládána funkce léčebná a magická. Zaujímal zvláštní místo díky svému umístění na středu 
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těla. Často se za ním nosily zbraně i cennosti, obvazovaly se jím rány nebo tělo při uštknutí 

hadem. Díky jeho délce a způsobu obtočení kolem těla byl symbolem pro tok života. Opasek 

sloužil i jako peněženka. Ženy do něj všily kapsičky, kam se dávaly mince. U žen měl opasek 

i funkci spojenou s plozením dětí – přidržoval zástěru. Proto se tradovalo, že: „Když se 

rozepne pásek, pak se narodí dítě.“ Během svateb bývali novomanželé svazováni opaskem a 

při tomto rituálu se uvádělo: „s jedním opaskem jeden člověk jste“. Přestože opasky 

používaly i ženy, byl považován za součást mužského oděvu, který se nosil celý život stejným 

způsobem. U žen tomu bylo jinak, protože po svatbě si uvazovaly opasek odlišným způsobem 

než před ní. Opasek měl i mnoho dalších způsobů využití, například byl-li pás dostatečně 

široký, sloužil ovčákům k přikrytí těla v noci mimo domov. Nad širokým látkovým pásem 

mladí muži někdy nosili i tenký kožený pásek, který se kolem těla ovíjel zpravidla jednou či  

dvakrát. Jednalo se o okrasu mladých, kdy byl např. zdobený kovem. Mezi další součásti 

mužského oděvu patřila pokrývka hlavy. Ta se většinou vyráběla z ovčí či jehněčí kůže. V 

jižní části Bulharska se v létě také bylo možné setkat se slamákem. V minulosti zde byly 

rovněž užívány orientální pokrývky hlavy jako červený fez aj. Ojedinělým kusem oděvu byl v 

Bulharsku plášť. Nosily ho ženy i muži úplně navrchu, a to zejména při dešti či větrném 

počasí. Zvláštností bylo, že v rodinách měli většinou jeden plášť pro všechny. Používal ho ten, 

kdo v danou chvíli nejvíce potřeboval. Někde byl plášť bez rukávů, jinde s kapucí atd. 

Některé pláště se podobaly kabátům, byly ze silného materiálu, aby chránily před zimou. Jak 

můžete vidět na obrázku, ve Strandže se nosil kabát bez rukávů a s kapucí.

Kalhoty byly v oblastech bílých svrchních oděvů těsné, horní část kalhot se 

nestahovala, nebyla nabíraná. Kalhoty měly nižší a kratší přední horní díl. Všeobecně lze říct,  

že bílé oděvy byly charakteristické stejně širokým střihem horních částí oděvů, kdy zadní 

(zádový) díl horní části nebyl sešívaný. Horní díl byl také širší díky vloženým postranním 

klínům. Celá horní část oděvu byla delší a mohla dosahovat až pod kolena. Opasek se u bílých 

svrchních dílů stahoval v kříži a navrch se mnohdy dával ještě jeden užší řemínek. Jako horní 

díl oděvu šlo nalézt i košili bez rukávů či s rukávy k loktům. Méně obvyklá byla i krátká 

košile na břicho. Dle způsobu a místa úvazu opasku, dle barvy, výzdoby a délky horní části 

oděvu se oblasti bílých svrchních dílů dělily na sofijskou, trnovsko-radomirskou a 

severozápadní oblast. 

Kalhoty byly rovněž považovány za součást mužského tradičního oděvu. Chlapci 

nosili krátké kalhoty, které se lišily také střihem. Byly volnější, zřejmě kvůli větší  
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pohyblivosti při hrách a lezení na stromy. Kalhoty chlapci dostávali od svých kmotrů a otců. 

Kolem sedmého a osmého roku života začali chlapci nosit mužské kalhoty a tím je společnost 

přijala jako dospělé. V tomto věku byli chlapci učeni tradičním pracovním postupům 

dospělých. Šlo o proces, jehož nedílnou součást představovalo darování kalhot. Chlapci se 

nejdříve museli naučit obstarat hospodářství a zemědělské práce. Až poté mohli nosit kalhoty 

a byli společností považováni za mladé muže hodné sňatku a založení rodiny. Toto období 

bylo náročné jak po emocionální, tak po fyzické stránce a trvalo mnoho let. V mezidobí 

chlapci nosili jednoduché, střihem připomínající mužské kalhoty. 

V oblastech černých svrchních oděvů se kalhoty na rozdíl od ostatních velmi 

rozšiřovaly v oblasti od kolen nahoru, směrem dolů látka přiléhala k lýtkům. Šířka horního 

dílu kalhot byla vytvořena vloženými klíny nebo všitými kusy látky. Díky tomu vznikly 

kalhoty nemající přední a zadní část. Mohly se tedy nosit dle libosti, bez ohledu na to, jak si je 

člověk oblékl. V pase chyběl široký opasek a byl nahrazen řemínkem, který se složitě obmotal 

kolem pasu společně s látkou. Košile přiléhala k tělu, byla bez rukávů a mnohdy se 

zaměňovala s vestou. Při nepřízni počasí se navrch oblékala tzv. aba – krátká vlněná košile s 

dlouhými rukávy přiléhajícími k tělu. Vpředu byla rozhalená bez zapínání. Tato část oděvu 

nebyla přepásána a nosila se volně. Christo Vakarelski ji přirovnával k ženské turecké haleně. 

Opasek byl u mužského oděvu v oblastech černých svrchních oděvů dlouhý a širší. Opásával 

se proto, aby zakryl větší část břicha. Nebyl moc silně utažen, mnohdy spadal až k bederní 

části těla. Hlavní charakteristiky oblasti černých svrchních oděvů byly takové, že horní část 

těla se zužovala a dolní část se naopak rozšiřovala. V oblastech bílých svrchních oděvů tomu 

bylo naopak (horní část byla širší, dolní stažená). V oblastech černých svrchních oděvů bylo 

odívání rozmanitější a vyskytovalo se zde i více krajových odlišností. Můžeme zde nalézt i  

poměrně složité řasení látek, které se ve zbytku země nevyskytovalo.

Obuv jako součást tradičního oděvu lze rozdělit na letní a zimní. V létě se nosily boty 

otevřené, vzdušné, v zimě pak vysoké. Do vysokých kožených bot se vkládal kus plátna, 

měkké látkové ponožky nebo pletené teplé punčochy. Na pole se chodilo naboso. Boty byly 

také pletené z vlny. U kožených bot se kůže na boty kupovala a ty se pak šily doma. Byla 

hovězí, buvolí, koňská a vepřová. Boty byly na lýtku někdy uvázány provázky, koženými 

pásky. Většinou se do nich zastrčily kalhoty. Vysoké boty měly občas na holeni a nártu 

výšivky. 

31



Jak již bylo zmíněno, ikony byly a jsou v rámci obřadu zahalovány do látek – ty se 

nazývají košile. Tyto „košile“ jsou opět vyráběny ženami. Spolu s ikonami se dědí z generace 

na generaci. Převládá červená barva. Látky jsou zdobné, zpevněné lemem a nepoužívají se při 

jiných událostech. U ikon je přiložen červený vyšívaný šátek, který si pitrop vezme do ruky a 

pevně ho drží po celou dobu slavností. Ti, kdo nesou ikony v průvodu, mají vždy na svém 

oděvu také přítomnou červenou barvu (většinou jako šátek přes rameno).

Pitrop nosí černé úzké kalhoty, bílou košili, černou vestu bez rukávů, červený šátek 

(na rameni nebo v ruce) a černé nízké boty. Někdy se opásává červeným nebo černým 

širokým látkovým opaskem, ovinutým kolem těla. Mladí muži nesoucí ikony mají černé 

kalhoty (v dnešní době častěji džíny), bílou košili, černou vestu, červený šátek a černé nízké 

boty. Starší nestinaři nosí úzké černé kalhoty, bílou košili (s červenou výšivkou), opasek a 

černé boty.
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4.2. Ženský oděv

Ženský oděv byl na rozdíl od mužského bohatší a složitější. Zdůrazňoval hlavní roli 

žen – mateřství a péče o rodinu. Byl také více expresivní. Ženy mnohdy plnily i funkci 

udržovatelek tradic. Na první pohled jsme poznali na nositelce tradičního oděvu její  

společenský status. Bylo ihned patrné, zda se jednalo o ženu vdanou či svobodnou, vdovu 

nebo starou pannu. Tradiční ženský oděv se formoval během kratšího období než mužský. V 

ženském oděvu existoval větší rozdíl mezi každodenním pracovním oděvem a oděvem 

obřadním nebo svátečním. Mužský oděv byl volnější, pohodlnější, móda u ženského oděvu 

naopak nerespektovala zdravotní hlediska (šněrovačky, špičaté boty aj.). Důležitá byla 

symbolika barev. Každodenní ženský oděv podléhal změnám. Stejně jako u mužského oděvu 

byla hlavní košile. Košile se přímo dotýkala kůže, někdy se nazývala spodní vrstvou. Část 

byla viditelná navenek, část zakryta. Její základní barva byla bílá. Košile byla součástí  

pracovního i rituálního oděvu. V lidovém prostředí se říkalo: „Bez košile se Bohu neukazuj.“ 

Nosily ji jak mladé nezadané dívky, tak vdané ženy. Tím, že ženy košile šily, samy si je i  

zdobily. Ženské košile, na rozdíl od mužských, tak byly zdobné a pestré. Přestože základní 

barvou byla bílá, mnohé košile byly tak vyšívány, až se zdály barevné. Mezi nejčastěji 

vyšívané ornamenty patřila zvířata, lidé, rostliny, geometrické symboly aj. Výšivky byly buď 

červené, nebo černé. Na košili se jiné tři barvy než bílá, červená a černá neobjevovaly. Košile 

svým vzhledem připomínala volnější tuniku. I přes svůj volný střih však byla do detailu 

propracována. Tvůrčí fantazie žen byla bez hranic. Vyšité ornamenty odrážely představy o 

světě a životě. Se dvěma stejně zpracovanými košilemi se nebylo možné setkat. Co košile, to 

originál.

Košile mohla být dvou zcela odlišných střihů. Prvním byl typ pončo. Tento střih košile 

měl široké rukávy. V severním Bulharsku můžeme nalézt i řasené košile. Ženská byla delší 

než mužská. Přední a zadní díl byly částečně sešity a u krku zakončeny malým stojáčkem, 

někdy byly i samostatné. Aby bylo dosaženo požadované šíře košile, do oblasti ramen se 

všívaly látkové klíny či čtvrtky. V létě se mohla nosit jako vrchní část oděvu a nic ji  

nepřikrývalo. Proto se také zdobila v oblasti rukávů, částečně i na zádech a vpředu. Občas 

také bylo možné nalézt nabírání na rukávech. V pozdější době se jako městský vliv objevila 
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košile bez rukávů, jednalo se ale o ojedinělé případy. Košilí byly dívky obdarovávány 

nejčastěji kmotrou. Ke křtu se dítě neslo v bílé košilce. Zhruba do tří let věku dítěte (chlapce i  

dívky) byla košile jediným oděvem, který mělo během teplých dní na sobě. Dětská košilka 

byla bílá, dlouhá a nebyla nijak zdobená, výjimečně měla obšité kraje. Okolo čtyř pěti let se 

dítěti na košili dával další vrchní oděv. Kolem sedmi osmi let se definitivně začínal lišit  

chlapecký a dívčí oděv. Dívky začaly pracovat v domácnosti ve věku šesti sedmi let. A zhruba 

v této době bylo tedy nutné odlišit dívčí a chlapecké oděvy. Dívky se několik let učily 

domácím pracím, mezi něž patřilo i šití košil. Nejzkušenější ženy předávaly mladším své 

znalosti výšivek na košile. Neexistoval zde ovšem žádný předem daný příklad. Bylo možné 

vysledovat podobnosti v každém kolektivu žen či vesnic. Byla-li mladá dívka připravena se 

vdávat (tj. naučila se všem domácím povinnostem a společenským normám), bylo to patrné i 

na její košili. Ta byla zdobná a právě ona zdobnost napovídala, že je připravena na vdavky. 

Tyto košile však měly vždy bílé rukávy. Vdané ženy naproti tomu měly košile zdobené i na 

rukávech. Košile pracovní nebo každodenní byly bez příkras. Většinou se schovávaly pod 

svrchní vrstvou. Už při volbě materiálu bylo jasné, zda daný kus oděvu bude vespod či 

navrchu. Svrchní části byly z kvalitnějších materiálů. Malé děti nosily košilky do tří let bez 

svrchních oděvů a byly stejné jak pro chlapce, tak pro dívky. Dívky začaly nosit svrchní oděv 

ve věku šesti sedmi let spolu s povinností péče o domácnost. Budoucí nevěsta si šila svrchní 

šaty dle představ nové rodiny, do které vstupovala. Přivdala-li se do bohaté rodiny, přišívala si 

okrasy jako mince a řetízky. Každá rodina měla vlastní pravidla. Stejně tomu bylo i u vesnic a 

krajů. Žena vstupovala do manželství s oblečením, které ji sloužilo po zbytek života. Vztah k 

vlastní (původní) rodině symbolizovala košile. Existují jasné charakteristiky mezi oděvem 

nezadané dívky a vdané ženy. Samozřejmostí bylo, že vdaná žena byla zahalenější než 

svobodná dívka. Dnem svatby si začala zakrývat vlasy. Těsně před svatbou své dívčí oblečení 

rozdala. Spolu s novou rodinou přijala i nové svrchní oděvy a tím došlo k přeměně dívky v 

ženu. Oděv staré ženy se vyznačoval střídmostí. Nosila spuštěné rukávy, na rozdíl od mladých 

žen už nenosila sezónní oděvy. Její šatník byl jednoduchý. Také vdovy nosily zakryté vlasy. 

Protože byla ženská košile dlouhá, nosil se přes ni ještě jiný barevný oděv. Dopředu a 

dozadu se za opasek vsunuly dvě zástěry. Dle počasí a místa mohly být krátké či dlouhé. 

Mnohdy se setkáme s tím, že i zadní díl byl pestrý. U předního dílu to bylo téměř 

samozřejmostí. Košili tak můžeme vidět pouze ze stran. Přední díl byl delší a těsnější než 

zadní. V některých krajích měl svrchní oděv mužů i žen nejen stejnou barvu, ale i střih a 
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označení. Jediným rozdílem pak byla větší okrasnost a rozmanitost u žen. Mezi takové oděvy 

patřila i ke kolenům dlouhá „vesta“ bez rukávů. Protože se jednalo o velmi častý typ oděvu, 

nalezneme u něj bezpočet pojmenování. Existoval s krátkými i dlouhými rukávy. Pravidlem 

bylo, že základ – tedy košile či zástěra byly bílé, na ně se pak vršily tmavé a barevné svršky. 

Ty byly pestré, nápadné, vyšívané, zdobené šperky, mincemi, kovem, koženými pásky. Vesta 

buď končila těsně pod ňadry a zvýrazňovala tak jejich oblost nebo je překrývala. Svrchní 

oděv se rozděloval do tří základních skupin: svrchní oděv bez rukávů, svrchní oděv s rukávy 

do loktů a svrchní oděv s dlouhými rukávy. Nejméně dekorativní byly svrchní oděvy bez 

rukávů s délkou ke kolenům. Vrstevnost ženského oděvu byla patrná na první pohled. Každá z 

jejích vrstev byla jiné barvy a zdobnosti. Svrchní oděv měl také odlišné délky předního a 

zadního dílu. Ty přední byly častěji kratší. Kvůli bahnitým cestám dosahovaly všechny vrstvy 

nad kotníky.

Dalším typem ženského svrchního oděvu byla také jakási dlouhá vesta, bez i s rukávy. 

Délkou mohla sahat až k zemi. Tato „vesta“ byla ovšem tmavé barvy, střihem připomínající  

tuniku. Tento typ oděvu byl velmi populární a rozšířen po celém Bulharsku. Nalezneme jej 

také v oblasti Strandža. Navrchu této části oděvu se nacházely okrasy. Přední část mohla být 

rovněž barevná – červená, zelená, žlutá, dokonce i bílá. Tato část oděvu kombinovala nejen 

praktickou funkci, ale i estetickou. V zimním období se ještě navrch oděvu oblékala vesta 

stejného střihu jako mužská aba, pouze méně okrasná. Některé svrchní části oděvu byly velmi 

rozmanité, používaly se při svátcích. Mnohdy měly stejný střih jako ty každodenní, byly ale 

barevné, vyšívané či jinak ozdobené. V nejchladnějších dnech se také nosil kožich, dlouhý i 

krátký.

Dalším typem ženského oděvu byla dlouhá, vpředu otevřená, bez i rukávy zakončená 

„zástěra“. Zapínala se na hrudi nebo pod ní. Střihem byla stejná jako „vesta“ s tím rozdílem, 

že v přední části se po celé délce otevírala. Pro chladnější dny se šila z jednoho kusu látky, 

byla-li lehčí, sešívala se vzadu na zádech. Na počátku 20. století se setkáváme s jejím 

domácím užitím, ven byla nošena pouze v zimě, a to pod jiný svrchní díl. Svrchní části 

ženského oděvu byly krajově různorodé. Lišily se materiálem, barvou a v neposlední řadě 

mnohdy i funkčností. Neodmyslitelným doplňkem ženského oděvu byly šperky. Samozřejmě 

se nosily při svátečních příležitostech a častěji byly typické pro mladé a nezadané ženy a 

dívky. Přesto zde nalezneme i ozdoby, které se nosily během každodenních prací a byly pro 

všechny sociální vrstvy. Ty se nacházely na hlavě žen, na rukou a v uších. I bohatší muži 
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nosili šperky. Nebyly samozřejmě tak zdobné jak u žen, u kterých byl nejčastější sváteční 

náhrdelník. Ten byl rozměrný, vykládaný mincemi a sahal až po ňadra. Šperky ale nemusely 

být vždy zlaté, stříbrné nebo kovové. Mladé i vdané ženy nosily na rukou tzv. „rukavice“. 

Jednalo se o vyšívané látkové, asi 20 centimetrů dlouhé úzké rukávy. Zakrývaly pouze 

předloktí. Ženská obuv měla přísná pravidla – boty byly kožené, textilní nebo pletené. Dívky 

chodily někdy bosy, to potom ovšem volily delší sukni, která zakrývala celé nohy. Boty byly 

vysoké i nízké. V nízkých se nosily punčochy nebo nákoleníky, pokud nebyly nošeny na kůži. 

Textilní obuv byla z tlustého vlněného plátna. Byly-li boty vysoké, vázaly se na vnitřní straně 

nohy. Tento typ bot nebýval příliš zdobný. Kožené boty následovaly střihem středověké 

vzory, často v červené barvě. S příchodem Osmanů začala obuv přijímat orientální prvky, 

například (zejména u městské populace) zvednutá špička. I ženy nosily opasky, patřící k jedné 

z nejstarších součástí tradičního oděvu. Plnily funkce utilitární, dekorativní a symbolické.  

Etnologové na opascích demonstrují vývoj od primitivního pletení po klasické tkaní. Dle 

délky, šířky a způsobu nošení se dělily na těsné a dlouhé, široké a krátké. Těsné a dlouhé byly 

na prstech buď pletené, obyčejné nebo tkané. Nalezneme na nich drobné geometrické a 

rostlinné motivy. Široké pásy se několikrát ovinuly kolem těla. Byly proto z dlouhé barevné 

látky (jedno- nebo vícebarevné) – červené, zelené, černé, vínové, oranžové, tmavé s bílými 

lemy, černo-bílé aj. Krátké opasky na sobě měly kovový prvek. Spona nebo jiná ozdoba byla 

vždy vepředu a do detailu propracována. Nalezneme zde velmi pestré motivy. Jak již bylo 

zmíněno, opasek u žen měl i funkci sekundárně sexuální. Upozorňoval na ženský pas, který 

byl v lidovém prostředí spojován s plodností. Nosily jej pouze ženy dospělé, tj. připravené 

založit rodinu nebo ženy s dětmi. Dívky tím, že si vzaly tenký opasek, dávaly najevo, že se 

chtějí vdávat, že se jim nějaký mladík líbí. Těhotné ženy úzké opasky pochopitelně nenosily 

(s výjimkou širokých látkových jako ochrana před nepřízní počasí). Vdané ženy naopak 

nosily velmi zdobné opasky. Opasek byl tedy nejen praktickým doplňkem (přidržoval svrchní 

části oděvu), ale i dekorativním prvkem. Okraje a konce byly většinou obšité nebo jinak 

zdobné. Způsob úvazu byl jasně dán společenskými normami. U žen se uvádělo: „opasek se 

obtáčí jako zmije“. Důležitost opasku také demonstruje to, že ženy byly mnohdy se svými 

pásy pohřbívány. Tradovala se legenda, že se mrtví pomocí pásku vyšplhají do onoho světa. 

Délka života se přirovnávala k délce opasku („ten děda měl ale dlouhý opasek“). Ještě jedna 

legenda potvrzující úlohu opasku v sexuálním kontextu: „Jedna žena nemohla mít děti.  

Poprosila proto Boha, aby přeměnil kámen v dítě. S touto vírou si vzala kámen, přivázala ho 
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ke svému tělu opaskem a devět měsíců ho tak neustále nosila. Desátý měsíc se za její velké 

radosti kámen přeměnil na dítě.“ 

Ženské vlasy byly od útlého dětství podrobeny přísným společenským normám. Nejen 

pokrývka hlavy, ale i účes byl jasně dán a neměnný. Privilegiem mladých dívek a nezadaných 

žen byly odkryté vlasy. Vdaná žena musela mít vlasy zakryté, mohla je ukázat jen svému 

manželovi. Vlasy u dospělých žen byly považovány za hříšné, byla jim přisuzována magická 

moc. Ženy si pod pokrývky hlavy splétaly vlasy, tak to činili i mrtvým ženám na pohřeb. Jen 

copy byly obtáčeny opačně, než je tomu běžné. Každé období v životě ženy mělo předem 

daná pravidla v účesu a pokrývky hlavy. Malé dívky si vlasy pletly do jednoho či dvou copů, 

častý byl i culík. Dívkám nemohly být vlasy stříhány samovolně. Mladé dívky si pak 

vytvářely na hlavě složité účesy. Hlavním úkolem bylo zaujmout, reprezentovat. Účesy 

nebyly praktického charakteru. Vlasy zdobily příčesky, ozdoby, květiny, pírka, kovové mince, 

textilní pentle. Ozdoby splývaly až na čelo. Dívky připravené stát se nevěstami si dávaly do 

vlasů různé ozdoby. Ukradl-li je nějaký chlapec, byl to znak vzájemné náklonosti. Chlapec si 

pak takovou ukradenou ozdobu dal nad pravé ucho pod čepici. Líbil-li se chlapec dívce, 

souhlasila s tímto umístěním. Na pravé straně pak vodil manžel svou manželku. Častou 

okrasou byly květiny a věnce z nich pletené. Květiny nevěstám vkládaly do vlasů ostatní 

ženy. Dívky tak dávaly najevo svou připravenost k předsvatebním vyjednáváním. Dívky 

nosily na hlavě i ozdobné peří. Na Sofijsku rčení „dívka pod perem“ znamenalo děvče 

připravené ke svatbě a založení rodiny. Odkryté vlasy byly i symbolem plodnosti, 

provokativnosti, pokračování rodu. Až do konce 19. století se pokrývka hlavy mladých žen 

doplňovala o tzv. příčesek, ten byl spleten z vlastních či cizích vlasů, někdy do něj byly 

zapleteny i nitě a vlněné pruhy. Tento doplněk sahal až ke kolenům a byl vyzdoben kovovými 

okrasami. Příčesek byl těžký, a tak se složitě přichycoval k šátku či jiné pokrývce hlavy. Proto 

etnologové obracejí svůj zájem také k účesům a splétání vlasů. U vdaných žen bylo něco 

takového zapovězeno. Svatbou ztrácela žena svou individualitu. Musela si zcela zakrýt vlasy, 

maximálně mohla ukázat pouze kořeny vlasů. I zde nalezneme mnoho odlišností. 

Nejčastějším základem pokrývky hlavy u žen byl bílý nebo barevný, až jeden metr široký 

čtverec látky, diagonálně přeložený. Jeho konce byly zavázány na temeni hlavy. V jižním 

Bulharsku se také ojediněle setkáme s kusem látky pouze volně přikrývajícím hlavu. Pod ním 

byly vlasy uvázány jemnou látkou. Tento způsob se užíval pouze v letních obdobích. Jistou 

obdobou byl čepec. Ušit byl z bílé látky, měl ovšem pevnou konstrukci – výztuž. Někdy byl s 
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výšivkami a mohl být i velmi pestrý. Plně zakrýval vlasy, měl různé tvary – kruhové, špičaté, 

vertikální. Někteří vědci předpokládají, že čepce byly pokračováním středověké tradice, byly 

jakýmsi protikladem k osmanským ženským pokrývkám hlavy v podobě šátků a látek. Čepec 

nesl mnoho názvů, v každém kraji byl odlišného jména, tvaru, můžeme nalézt podobnost 

pouze v jednotné barevnosti (základní bílá s červenou a černou barvou). Čepec opticky 

zvětšoval hlavu (oproti šátku, který ji obepínal). Nasazování čepce bylo nedílnou součástí 

každé svatby. Žena tak měnila svůj společenský status. Tento rituál je známý i u západních 

Slovanů. Čepce nesly také určité rodové zvláštnosti. Byl tedy pro ženu jakýmsi znakem 

sounáležitosti k nové rodině, do které vstupovala a jejíž pravidla musela ctít. Vdávala-li se 

žena vícekrát, měnila čepec za jiný, nový. A vdovec zase dával své druhé manželce jiný 

čepec, než nosila jeho první manželka. Čepec byl také součástí pohřebního oděvu. Byla-li 

rodina, do které se dívka přivdala, bohatá, nechala na čepec našít mince. Čím více mincí, tím 

bohatší rodina. Symbolicky se tak vystavovala na odiv prestiž rodiny. Oděv i čepec nesly 

drobné rodinné ale i vesnické podobnosti, odlišovaly se tak i blízké vesnice, nikoli jen kraje či 

oblasti. Žena byla symbolem plodnosti, života a mateřství. Ona i její děti byly součástí širšího 

celku, jak naznačoval mimo jiné tradiční oděv i čepec. Staré ženy (vdovy, babičky, neplodné 

ženy) nosily čepce bez příkras a ozdob. Nebo nosily šátky uvázané pod bradou (takový styl se 

nazýval „vázat jako babička“). Vdovám příslušela barva černá. Vlasy si skrývaly do smrti.

Během slavností se nestinarky oblečou do tradičního oděvu – mají na sobě bílé 

červeně vyšívané košile. Výšivky jsou ornamentální, na rukávech a i těle ženy. Na hlavě mají 

bílé i černé šátky, takže jim nejsou vůbec vidět vlasy. Přes bílou košili nosí černou vestu bez 

rukávů, černou sukni s červenou zástěrou. Vesta překrývá hruď. Zástěra je vyšívána bílou 

barvou, má kratší délku než sukně. Je zároveň jemně zdobena. Sukně končí cca 20 centimetrů 

nad zemí, ženy, které tancují v ohni, nenosí punčochy. Při slavnostech se objevuje černá, 

červená a bílá barva. Nejstarší ženy jsou celé v černém. Mají černé šátky na hlavách, černou 

košili i sukni. Zřejmě se jedná o vdovy. Jejich oděv není nikterak zdobný. Na nohách mají 

černé punčochy (nevstupují do ohně) a černé nízké boty (moderního střihu). Při obřadu si 

mnohé ženy dávají na ramena červené šátky a tančí s nimi. Během chora jsou lidé spojeni 

šátky. Nestinarka – stará žena, která se stará o konak – má vlasy zakryté černým šátkem a 

chodí zpravidla v černém oděvu. Jen na zástěře je výšivka, ta má pouze přední díl. I když 

nestinarky nemají tradiční oblečení, nese moderní oblečení, do něhož jsou oděny, obdobná 

pravidla. Je většinou tmavé barvy – černé, šedé nebo tmavě modré. Ženy mají sukně pod 
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kolena, punčochy a šátek na hlavě. Nemají šperky, jen drobné prstýnky a řetízky. V jejich 

vzhledu nenalezneme vyzývavost. Mladé dívky a děti jsou oblečeny moderně. Většina volí 

pohodlný oděv kvůli tanci a pochodu k pramenům. 

Jak již bylo uvedeno, mnoho názvů oděvů je z turečtiny (aba, elek jako označení pro 

krátkou vestu, anteria, potur, a mnoho jiných). Ojediněle nalezneme výrazy i ze staré řečtiny. 

Některé výrazy ovšem máme dochovány ve stejné formě i ve staroslověnštině, sem patří např. 

Гащи (kalhoty), риза (košile), пола, пояс, кожух a mnoho dalších.24

24ВАКАРЕЛСКИ, Хписто: Етнография на Бьлгария, str.194-220
ГАНЕВА, Радослава: Знаците на българското традиционно облекло, София 2003, str. 11-232
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5. Kalendář svátků

Etnolog Ančo Kalojanov popisuje, že dle předosvobozeneckých studií nestinaři 

neslavili žádné svátky a pracovali i v neděli. Jediné, co dodržovali, byly dny 21. května – 

svátek světce Konstantina a pak 24. června – Enjovden. Publikace z druhé poloviny 19. století 

již uvádějí více svátků, které jsou nestinary dodržovány.25 Slaví svátky svých světců ve dnech 

pravoslavného kalendáře a hlavními z nich jsou tyto: Nikulden (6. 12.), sv. Modest (18. 12.), 

sv.Vasil (1. 1.), Ivanovden (6. 1.), Atanasovden (18., 19. 1.) – poslední den třídenního svátku 

je určen světci Evtimovi (20. 1.), Kukerov den – pondělí sedm neděl po svátku Velikden, 

Velikden – vzkříšení Kristovo, první květen – návštěva hlavního nestinara (nestinarky), v 

tento den se otevírají a čistí ajazmy, Georgievden (6. 5.), neděle před hlavním svátkem sv. 

Konstantina a Eleny se nazývá Panagyr na „Goljamata ajazma“, sv. Konstantin a sv. Elena 

(21., 22. 5.), oslavy se však konají 3.–5. 6., Spasovden – 40 dní po Velikden, sv. Trojice – 50 

dní po Velikden, sv. Duch – pondělí po sv. Trojici, Enjovden (24. 6.), sv. Marina (17. 7.), sv. 

Ilija – Ilinden (20. 7.), sv. Pantelejmon (27. 7.), Preobraženie Gospodne (6. 8.), Goljamata 

Bogorodica (15. 8.), Dimitrovden (26. 10.). Nejen datace, ale i slavení světců je mnohdy 

odlišné od zbytku Bulharska. Některé zvyky naopak nestinaři převzali od pravoslavné většiny. 

Mezi nejpopulárnější patří prvního května Baba Marta. Květen je pro nestinary celkově velmi 

důležitým měsícem. Nestinarství demonstruje svou kulturní, etnickou i folklorní pestrost a 

odlišnost od svého okolí v oděvu, výročních obyčejích, tancích a mnohém jiném. 

Nejvýznamnější svátek nestinarů je obřad spojovaný se jmény sv. Konstantina a Eleny 

(konaný v květnu).26 Mezi další důležitá data v kalendáři patří i zimní slavnosti světců 

Atanase a Evtima (18. –20. 1.). V tyto dny se nestinaři scházeli ve svých domech a slavili do 

noci. Tanec okolo ohně či přecházení uhlíků, praktikovaný během oslav sv. Konstantina a 

Eleny, je součástí i jiných letních svátků – Enjovden, dále ve dny spojené se světci sv. 

Marinou, sv. Ilijou a sv. Pantalejmonem. Tyto svátky se slaví vždy jeden den. Svatá Marina je 

mimo jiné nestinary považována za léčitelku, ostatní pravoslavní k ní nemají zvláštní vztah.  

Nestinaři však neslaví pouze ve dnech svatých. Důležitým je i tzv. Velký pramen (Kalojanov 

uvádí také mezi nestinary vžitý název Velká neděle), týden před svátkem sv. Konstantina a 

25КАЛOЯНОВ, Анчо: Българското шаманство, София: ROD 1995, str.64-71
26Календарни празници и обичаи на българите, София: изд. Марин Дринов 2003, str.23-51
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Eleny, je i třetí nedělí Kostadinovského měsíce. V 19. století se v tuto dobu sjížděli všichni 

nestinaři z oblasti Strandža do vesnice Vlachovo, kde zapálili oheň a pak tančili choro kolem 

něj a přecházeli bez ikon po uhlíkách. Můžeme to chápat jako přípravu na svátek hlavní. 

Ikony se ale nevytahovaly. Tento význačný den slavili pouze na bulharském území, anastenaři 

jej neznali. Obecně nestinaři oslavy začínali a začínají v konaku modlitbami a pak u trapezy,  

na které nechybí maso obětovaného zvířete (poráží se nejčastěji jedno zvíře). Schází se široká 

rodina i z několika vesnic. Oblíbeným v celém Bulharsku je světec Jiří, nejinak je tomu u 

nestinarů. 

Pomyslně lze svátky rozdělit do dvou hlavních období – na skupinu jarních a letních 

slavností a druhou pak na podzimní a zimní. Jarní a letní cyklus oslav zahrnuje i oslavy kolem 

ohně, většina se odehrává venku – na prostranství v centru vesnic, u konaku nebo kostela, za 

vesnicí v přírodě. Zimní obřady se zase častěji konají v konaku nebo domácnostech vůdčích 

osobností nestinarů. Etnoložky Fol a Nejkova, které se intenzivně zabývaly výzkumem 

nestinarů, vidí v opozici letních a zimních cyklů metaforu k protikladnosti života a smrti. Jak 

již bylo uvedeno, v zimním období se nestinaři scházeli více doma nebo v domě hlavního 

nestinara (nestinarky), v létě se pak slavilo na společném prostranství a více se obětovala 

zvířata.27

5.1. Kult ikon

Pochopení úcty k ikonám je nutné chápat v rámci duchovní kultury. Ikona vznikla 

nikoliv jako ozdoba či kvůli estetice, nýbrž jako součást liturgie. Nestinaři, anastenaři i  

pravoslavní křesťané považují ikony za svým způsobem živé, přikládají jim někdy léčebné, 

jindy ochranitelské vlastnosti. Uctívání ikon provází křesťany od dob prvokřesťanských a 

bylo výslovně potvrzeno VII. všeobecným sněmem (v r. 787 v Nicei), který pravil, že ten, kdo 

odporuje uctívání ikon, není v Církvi, neboť popírá předkřesťanské tradice a původní 

křesťanskou praxi. Úcta k ikonám neodporuje Desateru, neboť druhé boží přikázání 

nezakazuje zobrazování vůbec, jak je to zřejmé z kontextu Písma, nýbrž zakazuje činit si  

27ФОЛ, Валерия, НЕЙКОВА, Ружа: Огън и музика, София: Тилия 2000, str.52-63, 148-9
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modly a zobrazovat to, co lidské oči neviděly – Boha Otce (zobrazování Boha Otce považuje 

pravoslavná církev za nesprávné a nedovolené). První ikonu učinil podle prastaré legendy sám 

Spasitel tím, že otiskl svůj obličej na plátno a poslal je králi Abgarovi, který se po poklonění 

se tomuto „rukou nevytvořenému obrazu Páně na plátně“ uzdravil z těžké choroby. Podle 

církevní tradice byl prvním ikonopiscem evangelista Lukáš, který zhotovil ikonu Matky boží. 

Úcta k ikonám má zásadní význam pro duchovní život – člověk se učí postřehnout tajemství 

zobrazení, což souvisí s tajemstvím božské Trojice, a navíc nám ikony zpřítomňují Spasitele,  

Bohorodičky, anděly a svaté – přinášejí jejich duchovní energie. Ikona je výjimečná svým 

zaměřením v kontextu světového i evropského umění – zobrazuje vtěleného Boha – Ježíše 

Krista, zobrazuje svatost, má za úkol vést člověka na cestě k Bohu a přivést ho k rozjímání o 

božích věcech a připravit ho na sjednocení se s Kristem, ke kterému dochází při modlitbě.

Ikona se nemaluje, ale podle křesťanského pojímání se píše. Je to odvozeno z toho, že 

ikona je zdrojem poučení i pro křesťana, který neumí číst a psát – a takových byla v 

prvokřesťanské době většina. Ikona je tedy textem vyjádřeným výtvarnými prostředky. 

Uctívání ikon je staré jako křesťanství samotné. Úcta k ikonám hraje zásadní roli v 

duchovním životě nestinarů – člověk se učí jejich prostřednictvím rituálnímu vztahu k 

posvátnému objektu nebo jevu ve společnosti, jejímž je členem. Ikony jsou určitým způsobem 

symboly dané společnosti. Jedná se o objekty nebo události, které znázorňují, sloužící přenosu 

myšlenek. Symboly představují vnější zdroje znalostí, které člověku umožňují chápat a 

interpretovat fyzický a sociální svět kolem sebe. Ikona je také výjimečná svým zaměřením v 

kontextu světového i evropského umění – zobrazuje vtěleného Boha, svaté a má za úkol vést 

člověka na cestě víry. Ikony byly tvořeny anonymně. Umělec se nepovažoval za autora v 

pravém slova smyslu a na své dílo se nepodepisoval. Ikonopisec chápal své dílo pouze jako 

odhalování duchovního předobrazu, který byl na desce ikony neviditelně přítomen. Svou 

stavbou je psaná ikona odlišná od výtvarného projevu západního pojetí. Postava není zasazena 

do realisticky pojaté krajiny, ale je umístěna před jednobarevným, většinou okrovým nebo 

zlatým, pozadím. Tím se vymyká od všeho pozemského, ukazuje realitu jiného světa – světa 

nebeského. Říká se, že ikona znamená okno – okno do nebe. Ikona nepotřebuje rám, neboť 

svou vnitřní stavbou je natolik odlišná od okolního prostředí, že rám je zbytečný.

Ikona je umocněna určitými kompozičními prostředky. Těmi jsou především obrácená 

perspektiva, kdy se rozměry zobrazených předmětů zmenšují směrem dopředu a směrem 

dozadu se zvětšují, přičemž se například ze zobrazených staveb stávají abstraktní vzorce. Dále 
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je pro ně typické maximální zjednodušení tvarů až ke zeschematizování, například v 

zobrazení okolní přírody, která je většinou vyjádřena na ikoně určitým počtem tzv. hůrek, 

které mívají na ikonách z různých míst i dob velmi podobný tvar. Okolní krajinu pak doplňují 

ještě tak jeden nebo dva stromy (jazyk ikony je střídmý – dva tři stromy znamenají les) a 

případně nějaká stavba, např. dům či město (znázorněné menší skupinkou domů), zobrazené v 

inverzní perspektivě. Těchto prostředků ke znázornění krajiny se však užívá velice střízlivě a 

tak, aby nerušily a střídmě doplňovaly hlavní kompozice a aby od ní neodváděly pozornost. 

Inverzní perspektiva má jednu významnou funkci – vtahuje diváka dovnitř ikony. Vše na 

ikoně má za úkol soustředit jeho pozornost na hlavní téma. Tím může být výjev ze života 

Ježíše Krista, hluboký pohled Kristových očí anebo ušlechtilá tvář křesťanského mučedníka.

Jak jsem již zmínila, ikony byly psány anonymně. Ikonopisectví se věnovali většinou 

mniši, kteří se především řídili danými pravidly pro jejich tvorbu. S ikonami se můžeme v 

pravoslavném chrámu setkat jednak v podobě fresek či mozaik na stěnách a stropě, před nimiž 

se lid při příchodu a při odchodu z chrámů klaní a líbá je. „Ikony“ také bývají v domech 

nestinarů, a to v podobě pohlednic či malých obrázků. Někteří nosí i podoby svatých v 

peněženkách.28 Ikony jsou umístěny v kostele nebo konaku, při důležitých obřadech se 

vynášejí ven. Věřící se jich dotýkají rukou nebo je líbají.

Ikony jsou pro nestinary nejcennější svěcené předměty jejich duchovní kultury. 

Zachází se s nimi s velkou úctou, nesmí se jich dotýkat nikdo, kdo nepochází z nestinarské 

rodiny. Mimo hlavní svátky, kdy jsou ikony vynášeny ven, zůstávají vystaveny modlícím se. 

Stejné úctě se těší i látky, do kterých se během slavností oblékají. Jsou uloženy v konaku za 

ikonami. Nestinaři mají ikony různých světců, svatý Konstantin a Elena se však těší největší 

úctě. Nestinarské a anastenarské ikony mají společný původ, věří se, že pochází z nejstarší 

nestinarské vesnice Vlachovo nacházející se na bulharském území. U ikon svatých nezáleží na 

jejich rozměrech ani vyobrazení, všechny jsou si rovny. Obrazy svatých se dělí na velké a 

malé, nikoli podle velikosti. Velká znázorňuje svatého Konstantina, malá pak jeho matku. 

Jsou-li nakresleni oba, ikona je popisována jako velká – hlavní. Na společné ikoně jsou vždy 

oba světci vedle kříže s korunami na hlavě. Ikony mají vždy přední stranu nezakrytou, vzadu 

je pak zdobí látky červené barvy, nesené v průvodu mají na spodní straně část s dřevěným 

podstavcem, za který se lépe přidržuje. Anastenaři věří, že ikony světců Konastantina a Eleny 
28ROBERTSON, Archibald: Původ křesťanství, Praha: Orbis, 1958, str. 112-118, 72-5

ДЕБОЛЬСКИЙ, Г. С.:Дни богослужения православнои церкви 1, 2, Москва: Отчии дом, 1996, str. 
45-7, 204-6
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jsou praotci všech vyobrazení svatých a jsou velmi staré. Ty bulharské označují pak za 

bratrské. Dále se domnívají, že všechny ikony mají jeden společný základ, a to právě ve 

svatých Konstantinovi a Eleně, stejně jako všichni lidé pochází z Adama. Ikony se tedy množí 

jako lidé a mají děti, další ikony. Nová mladší ikona přebírá sílu té staré, jako kousek genu od 

svého otce. Datace děl není pro věřící důležitá. Řecká historička Ana Chadžinikolau tvrdí, že 

nejstarší ikona na řeckém území je přibližně z roku 1833. Anastenarské ikony pocházejí z 

oblasti Strandža. Nestinaři i anastenaři považují ikony za do určité míry živé, duchem 

obdařené předměty. Přijde-li do vesnice nová ikona, hlavní nestinar (nestinarka) s ní obejdou 

všechny domy, jako když novopečená maminka seznamuje své okolí s čerstvě narozeným 

dítětem. Dřevo používané na zadní část ikony je z ořechu. Dle legendy je to po staletí stejné 

dřevo ze stromu z první nestinarské vesnice Vlachovo. Anastenaři tedy tvrdí, že si své ikony 

donesli s sebou z Bulharska a jejich jsou stejně cenné jako ty strandžanské. Nestinarským i 

anastenarským ikonám je přisuzována moc léčitelská, ochranitelská a věštecká. Ten, kdo se k 

nim modlí, nemá být nemocný a má mít dar nahlédnout do budoucnosti své i své rodiny. 

Ikoně, kde je vyobrazen sám svatý Konstantin, je přikládána největší úcta. On má pro 

nestinary největší duchovní sílu. V den oslav mají věřící přístup k ikonám neomezený, co se 

týká fyzického kontaktu, i zde se projevuje hierarchie společnosti – pouze nestinaři a 

nestinarky smí vstoupit do konaku, dle stáří se dotýkají ikon. První pitrop a hlavní nestinar 

(nestinarka), pak ostatní dle věku. Posvěcených předmětů se smí dotknout pouze věřící a člen 

nestinarské rodiny. V dnešní době jsou v konaku uloženy ikony dvě nebo tři. K nim patří i 

látky, do nichž se oblékají během slavností. Poblíž je pravoslavný kříž a svíce. Ikony nejsou 

nijak osvětleny zvláštním světlem, spočívají tak v příšeří mihotajícího se světla svíček. Ikony 

světců Konstantina a Eleny jsou oblíbené v celém Řecku i Bulharsku. Liší se ale 

vyobrazením. Pravoslavní nemají zvláštní vztah ani k jednomu z nich, nepřikládají jim 

magické funkce. Pro nestinary jsou spojením s Bohem, léčí je, ochraňují je od bolesti v 

plamenech, nejsou to ale jen věci, mají duši.29

29ФОЛ, Валерия, НЕЙКОВА, Ружа: Огън и музика, София: Тилия 2000, str.86-110
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5.2. Pověst spojovaná se jmény sv. Konstantina a Eleny

Kultu svatého Konstantina Velikého je zasvěcen 21. května, tento svátek je oficiálně 

uznaný pouze ve východní církvi. Konstantin se narodil kolem roku 285. Od dětství žil na 

dvoře císaře Diokleciána. Na císařský trůn byl povolán vojskem a moc si zajistil v bojích proti 

Alemanům a Frankům. Konstantin sice žil spíše životem krutého dobyvatele než světce, ale v 

roce 313 uznal tzv. Ediktem milánským křesťanství za rovnocenné s pohanstvím, a navíc se 

dal na smrtelném loži v roce 337 pokřtít. V roce 330 založil na východě „Nový Řím“, město 

Konstantinopolis, které na sebe po pádu Říma na mnoho století vzalo úkol stát se centrem 

tehdejšího světa.

Druhý den, 22. květen, je ve znamení žen – světic,30 tak jsou tyto dva dny vnímány v 

západní křesťanské nauce. Popisu života obou světců není věnováno příliš místa. V 

pravoslavném kalendáři je 21. květen svátkem Konstantina a Eleny, mimo ně slaví svátek i 

Kostadin, Kosta, Kunčo, Dinko, Kojčo. Konstantin Veliký se těší veliké oblibě u východní 

křesťanské církve. Církev slaví na jeho počest a počest jeho matky Eleny svátek 21. května.

Dle legendy měl císař v noci před jednou z bitev vidinu, ve které viděl na nebi kříž a 

na něm nápis: „Díky němu zvítězíš!“ Jeho vojáci se báli, ale císař věděl, že je to znak Boží.  

Ještě tu samou noc se mu zjevil Bůh a nakázal mu, aby vyrobil formy kříže a ty rozdal svým 

vojákům. Jak Bůh nakázal, tak Konstantin učinil. A ač stál Konstantin proti převaze, v bitvě 

zvítězil. Díky tomu pak přijal křesťanství a stal se uznávaným císařem. Tak alespoň praví 

legenda, kterou nalezneme v mnoha variantách na celém Balkáně. Další varianta této legendy 

(popsaná Eusebiem Caesarejským) líčí, že Konstantin uviděl na nebi hořící kříž, který měl na 

sobě slova „v tomto (znamení) zvítěz“. Pak Konstantin uslyšel hlas, který mu přikázal, že má 

uložit svým vojákům, aby pomalovali své štíty znamením, v němž bude spojeno řecké 

písmeno Chi (Kristus) s křížem. Tento symbol dokonce nechal připevnit i na svou vlastní 

korouhev. I v některých historických spisech nalezneme zmínku, že v roce 312 opravdu 

Konstantin zvítězil v bitvě u Milvijského mostu, k čemuž mu měl dopomoci křesťanský Bůh. 

Stál tehdy proti přesile a svého protivníka přemohl. I v samotné modlitbě, která je pronášena 

30DVOŘÁKOVÁ, D., DVOŘÁK, P.: Kalendárium, X-Egem, 2003, str.193-4
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ke sv. Konstantinovi a Eleně, je zmiňován obraz kříže na nebi („Když jsi uviděl na nebi obraz 

Tvého kříže ...“). Eusebios z Kaisareie – Konstantinův životopisec popisuje více variant této 

legendy. Jedna z variant se zásadně liší: „…po zralé úvaze Konstantin usoudil, že bude 

potřebovat účinnější pomoc než pouhé vojsko … rozmýšlel se tedy, kterému bohu se má 

svěřit pod ochranu, a uvažoval takto: mnozí mocní upínali v dřívějších dobách veškeré své 

naděje k vícero bohům a jim pak přinášeli úlitby, obětiny a dary; nechali se však ošálit zprvu 

příznivými věštbami a slibnými předpověďmi, až je stihl neblahý konec, ale žádný bůh jim 

nepomohl uniknout pohromě, která na ně byla seslána shůry … na základě těchto úvah došel 

k závěru, že je pošetilé blouznit o bozích, kteří nijak nejsou, a setrvávat v bludu i přes takové 

množství důkazů, a usoudil, že má uctívat pouze boha svého otce...“31

Z historických pramenů vypadá Konstantinův život takto. Flavius Valerius 

Constantinus se narodil 27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie a 

zemřel 22. května 337. Byl známý také jako Konstantin Veliký nebo Konstantin I., 

východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin. Od roku 306 byl římským císařem a od 

roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Konstantin je považován za nejvýznamnějšího císaře pozdní antiky. V roce 313 vydal 

Edikt milánský, jímž ukončil pronásledování křesťanů a zaručil náboženskou svobodu všem 

obyvatelům říše. V dalších letech své vlády Konstantin křesťanství všestranně podporoval a v 

roce 325 svolal do města Nikaia první ekumenický koncil. Křesťané ho za tyto jeho skutky 

obdařili přízviskem „Veliký“. V roce 324 se rozhodl přesunout sídlo císařské vlády na východ 

do řeckého města Byzantion, jež bylo v roce 330 slavnostně vysvěceno a přejmenováno na 

Nova Roma („Nový Řím“). Po Konstantinově smrti bylo toto město na jeho počest nazváno 

Konstantinopol („Konstantinovo město“). Konstantin započal se stavbou dvou velkých 

konstantinopolských chrámů: baziliky Boží moudrosti (Hagia Sophia) a baziliky Božího míru 

(Hagia Eirene). Taktéž založil baziliku Svatých apoštolů, v níž si přál spočinout po své smrti.  

Město bylo údajně chráněno Kristovým křížem, jenž byl objeven během pobytu 

Konstantinovy matky Heleny ve Svaté zemi. Matka byla císaři velmi blízká, jak se zdůrazňuje 

v legendách. Konstantinovo panování se všeobecně vyznačovalo reformním úsilím.

Konstantin proslul jako první křesťanský římský císař, a jeho vláda proto 

představovala zásadní zvrat v dějinách církve. V roce 313 vydali Konstantin a Licinius Edikt 

milánský, který zakázal trestání osob hlásících se ke křesťanské víře, navrátil církvi a 

31CLAUSS, Manfred: Konstantin Veliký, PRAHA: Vyšehrad 2005, str. 120
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jednotlivým křesťanům veškerý zkonfiskovaný majetek a zavedl toleranci vůči všem 

náboženstvím. Historikové se často přou o to, zda Konstantin konvertoval ke křesťanství v 

mládí vlivem své matky Heleny, nebo zda si osvojil víru v Boha postupně v průběhu života. 

Nicméně zdá se, že se ke křesťanství definitivně obrátil až v pokročilejším věku. Často je 

namítáno, že Konstantinovo obrácení na víru bylo spíše důsledkem jeho politického 

pragmatismu než náboženského přesvědčení. Konstantin prý věřil, že za své úspěchy vděčí 

božské ochraně. Tudíž všestranně podporoval církev poskytováním finančních prostředků, 

udělováním výsad a imunit duchovenstvu, když jim prominul placení určitých daní a zprostil  

je některých občanských povinností. Dále nechal budovat kostely, povyšoval křesťany do 

vysokých hodností v císařské správě a odevzdal církvi všechen majetek zabavený 

Diocletianem při perzekucích křesťanů. K nejdůležitějším Konstantinovým stavebním 

projektům patřilo vybudování baziliky Svatého hrobu a baziliky Boží moudrosti v 

Konstantinopoli a původní baziliky svatého Petra v Římě. Ještě v roce 313 obdaroval 

římského biskupa císařským Lateránským palácem, kde záhy vyrostla nová katedrála, 

Basilica Constantiniana. Ve východní části říše byli křesťané početně více zastoupeni než na 

západě, přesto v obou částech impéria vyznávala křesťanství jen menšina obyvatelstva. 

Odhady podílu křesťanů na celkovém počtu říšské populace se pohybují zhruba okolo 10 %. 

Konstantin proto v závěrečných letech své vlády otevřeně vystupoval jako křesťan, resp. 

stoupenec křesťanství. Konstantinovo preferování křesťanství na úkor pohanství vedlo 

přirozeně k řadě konverzí mezi jeho poddanými na císařském dvoře. Lze jen stěží doložit 

náznaky toho, že by Konstantin uvažoval o omezování nebo přímo zákazu provádění 

tradičních kultů. Kulty předních pohanských božstev, jež si podržely množství příznivců v 

armádě i ve státní správě, zůstávaly nedotčeny a pohanské obřady a žertvy směly být i nadále 

vykonávány.32 

Matka Konstantina Elena, někdy zvaná i Helena a též známá jako svatá Helena, 

Helena Augusta či Helena Konstantinopolská, byla manželkou pozdějšího římského císaře 

Constantia I. Chlora, jemuž již dříve porodila syna Konstantina, zvaného později Veliký. O 

Helenině původu není mnoho známo, uvádí se, že byla děvečkou ve stáji či šenkýřkou v 

hospodě. Kolem roku 289 se stala „polomanželkou“ (zákonitou konkubínou) Constantia 

Chlora, jemuž poradila syna Konstantina. Constantius se nicméně již roku 292 s Helenou 

32RAFFALT, Reinhard: Velcí římští císaři, Praha 2001, str.215-231, GRANT, Michael: Římští císařové, Praha 
2002, str. 273-281, CLAUSS,Manfred: Konstantin Veliký, Praha 2005, str.16-101 
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rozešel, aby si mohl vzít za ženu dceru císaře Maximiana Theodoru. Helena vychovávala 

svého syna, a proto mezi nimi vznikl neobyčejně silný vztah, který přetrvával po celý život. 

Od roku 306 se Helena zdržovala na dvoře svého syna Konstantina, kde brzy přijala 

křesťanskou víru (asi roku 312). Spolu se svým synem dala postavit četné velké kostely v 

římské říši: římskou baziliku sv. Kříže, baziliku Apoštolů v Konstantinopoli, baziliku 

Narození Páně v Betlémě. Zemřela roku 328 a byla později prohlášena za křesťanskou světici.  

S Helenou je spojováno legendární nalezení Kristova kříže během cesty po Svaté zemi. V 

legendách na Balkáně o něm ale nenalezneme mnoho zpráv. 33

Na ikonách jsou sv. Konstantin a Elena znázorněni po stranách kříže, který drží, na 

hlavách mají koruny a aury světců. Je nutné zmínit, že oba světci mají stejnou pozici, jsou si  

rovni. Oba jsou vážení a ctění ve stejné dny, jsou jim zasvěcovány stejné přírodní síly, 

modlitby jsou pronášeny k oběma zároveň. O Eleně toho vědí vědci méně, je ale považována 

za ctnostnou a moudrou ženu. V dějinách Říma neexistuje císař, jehož náboženský vývoj by 

na rozvoj jeho osobnosti a uskutečňování jeho cílů působil srovnatelně fascinujícím 

způsobem. Konstantin uvedl v život převratnou změnu – konverzi císařství od pohanství ke 

křesťanství. Proto je jeho atributem kříž.

Ikony světců nesené v průvodu jsou předměty kultovní povahy, tj. věci, které slouží 

každé interakci mezi člověkem a Bohem. Kult charakterizuje určitý děj – nestinarské 

slavnosti, určité osoby – nestinaři, určité předměty – „oblečené“ ikony světců, v určitém čase 

– slavnosti spojené se svátkem sv.Konstantina a Eleny a v určitém prostředí – nestinarské 

vesnice. Religionistická definice pojmu „kult“ vychází z bází významů latinského pojmu 

„cultus“, tj. úcta k Bohu, způsob života disponovaný touto úctou a službou, způsob 

pěstovaný.34 Kult má dva významy, ten první ve významu náboženského obřadu a ten druhý 

označuje uctívání, velebení. Kult je tedy označení pro určité pojetí vztahu člověka s Bohem, 

které vede k velebení či uctívání něčeho, co Boha (božstva) symbolizuje. Je však zřejmé, že v 

lidech byly dlouho hluboce zakořeněny pohanské zvyky. Znaky pohanských tradic se 

zachovaly např. v maškarních průvodech (kukeri), oslavách vína (Trifon Zarezan) či v 

tradičních oslavách plodnosti a přírodních sil – nestinarství.

Projevy víry a síla ke svatým má silné kořeny v minulosti. Kult svatých je dle 

některých vědců jako jedna ze součástí náboženského kultu v katolicismu považován za 

33http://cs.wikipedia.org/wiki/Flavia_Iulia_Helena   … 11/2008, RAFFALT, Reinhard: Velcí římští císaři, str.217-8
34TARCALOVÁ, Ludmila. (ed.): Kult a živly, Uherské Hradiště 1999, str. 30

48

http://cs.wikipedia.org/wiki/Flavia_Iulia_Helena


záležitost odbytou. V lidovém prostředí je ale stále oblíbenou činností. Počátky kultu svatých 

musíme hledat ve 2. století n. l., kdy se zrodil z původního kultu mučedníků. V době počátků 

křesťanství v prvních staletích našeho letopočtu se v jednotlivých obcích raných křesťanů 

slavilo tzv. druhé narození – narození pro nebe – všech lidí, kteří zemřeli pro víru. Tato 

eucharistická slavnost se odehrávala obvykle v katakombách a byla provázena tzv. agapou čili 

hostinou lásky. Velmi významného rozšíření dosáhl kult světců ve středověku a to nejen 

v prostředí západní církve, ale i na východě v pravoslavném či ortodoxním prostředí. 

Protestantští křesťané kult svatých neuznávají. Proti kultu svatých se postavili představitelé 

reformace – Luther, Zwingli, Kalvín a další. V katolickém prostředí byl kult svatých natolik 

rozšířený, že na tuto situaci musel reagovat i Tridentský koncil v roce 1563, který potvrdil, že 

katolíci mohou v duchu církevní tradice uctívat různé svaté. Na tomto místě je zapotřebí 

poznamenat, že monoteismus, ať už křesťanský, nebo jiný, představuje historicky relativně 

kultivovanou formu religiozity. Zavedení a rozšíření monoteismu, v našem případě tedy 

křesťanství, však nikdy neznamenalo náhlý zánik předchozích náboženských představ a 

praktik. Zejména ve venkovském prostředí po velmi dlouhou dobu tyto představy a praktiky 

přežívaly a mnohdy se jim podařilo „infiltrovat“ i křesťanskou praxi. Svědectvím toho jsou 

např. velikonoční zvyky. A právě křesťanský kult světců se stal vhodným prostředím pro tuto 

infiltraci. Prostřednictvím kultu svatých poměrně dlouhou dobu přežíval předkřesťanský 

polyteismus. Jednotliví světci a světice pouze přijali atributy členů pohanských panteonů. 

Této problematice je věnována pozornost dále. Nyní se ještě seznámíme s kultem světců ve 

středověku a novověku. 

Postavy božského charakteru, které byly středem kultických slavností, hrály v běžném 

životě malou roli. Ke svaté dvojici se modlí zejména o svátcích a slavnostech. Ikony světců 

jsou stále přítomny v kostele, který se nachází ve vesnici, ale sem se chodí pravidelně modlit  

pouze pár starších žen. Na oltáři najdeme několik ikon obou světců, jak jednotlivě tak i 

společně.

V tento den se v celém Bulharsku chodí do kostelů a monastyrů, zde se nechávají dary 

před ikonami obou světců. Tyto dary mají přinést hlavně zdraví. Mezi dary nalezneme látky, 

kusy oděvu (košile aj.) nebo zvířata – nejčastěji se obětují jehňata, telata aj. Někde slaví 

obchodníci svátek sv. Konstantina a Eleny jako svátek svých patronů. V tento den by se 
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nemělo pracovat. Jiné zákazy nejsou doložené. Oblíbené jsou také cesty k posvátným 

pramenům, kde se omývá obličej kvůli zdraví.35

Součástí slavností je i rituál očisty vodou z ajazmu, tj. posvátného pramene. Tento akt 

je velmi oblíbený a hojně dodržovaný po celém Bulharsku do dnešních dnů. Voda byla vždy 

pevně spojena s náboženskými rituály. Zde je využívána ve smyslu očisty. Ajazmy jsou 

posvátné, voda z nich se pije je několik málo dní v roce. A jak pojímají tento svátek ve své 

ústní slovesnosti nestinaři? Víra ve sv. Konstantina a sv. Elenu, stejně tak jako ohňový obřad, 

se dle nich zrodila v legendární vesnici „Goljamata Ajazma“ / Vlachovo. To bylo 

nejposvátnější místo v okolí, centrum nestinarských obřadů, považované za „rodnou zem“. Na 

tomto místě dle legendy byli nalezeni světci mrtví, zde Bůh vybral svého zástupce na zemi.  

Potom přišel jelen, aby vyčistil svými parohy posvátný pramen, a poté měl být obětován. 

První obětování býka proběhlo také tam. Bulhaři a Řekové věřili, že tato vesnice byla stará 

tisíce let, a z ní že se postupně začali lidé stěhovat do okolí. Lze zdůraznit, že v legendě se 

obyvatelé, kteří vesnici obývali, etnicky nedělili na Řeky a Bulhary, byli „bratři“.

5.3. Nejvýznamnější obřad a jeho průběh

Přestože se obřad spojuje se jmény světců, je zřejmé, že jeho původ není křesťanský. 

K obřadu patří i poutě k posvátným pramenům, obětování zvířat. Průvody vycházejí ze 

zvláštní budovy „konaku“, která má čistě sakrální charakter, avšak s církví nemá nic 

společného. Tento rituál je původně tisíce let starý pohanský zvyk, který časem navíc přijal i 

křesťanské prvky. Existují názory, že jde o dochovaný obyčej dionýského rituálu pocházející 

od dávných Thráků. Zcela určitě jde o součást pradávného indoevropského kulturního 

dědictví. Rituál je jednou z početných slavností v okolí. Svátky v pohoří Strandža si dodnes 

zachovaly duchovní význam a tím vybočují z běžných evropských lidových obřadů. Další 

elementy slavností tvoří také rodinné hodování, pití, společenské vesnické tance, tzv. „choro“, 

a trhy. Konečný důsledek „slavení“ je jednoznačně pozitivní, jelikož slavnost lidi spojuje, a ne 

naopak.

35СТАРЕВА, Лилия: Български светци и рпазници, Труд 2005, str. 235-239
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Obřad začíná v dopoledních hodinách. Ráno muži z vesnice připraví na náměstí vatru 

ze dřeva z místních lesů. Vatra je v podvečer slavností zapálena, na jejích uhlících za tmy 

tančí nestinarka a ostatní. To je určitým vyvrcholením celého obřadu, nikoli jeho koncem. V 

dopoledních hodinách se nestinaři a obyvatelé z širokého okolí scházejí v kostele, kde 

zapalují svíčky. Odtud se potom vynášejí i ikony. Dav svolává bubeník, který si svůj buben 

vyzvedne z konaku, kde je mimo svátky uchován. Mladí nestinaři – vždy chlapci – za dohledu 

pitropa a nestinarek oblékají ikony. Zabalují jejich zadní strany do látek k tomu určených.  

Ikony můžou být až tři, nejčastěji se ale nosí ikona malá a ikona velká. Pochod v čele s 

pitropem pokračuje okolo kostela, který obkrouží (kolo je příznačné pro celé slavnosti, 

symbolizuje slunce). Dále pokračuje do konaku, který stojí nedaleko náměstí. Průvod míří k 

ajazmům – posvátným pramenům. Na tomto místě pitrop jako jediný vkročí do malého 

přístřešku k pramenu a rozlije vodu nestinarům a návštěvníkům. Voda je považována za 

posvátnou, není dovoleno pít z ní mimo svátky. Melodie se mění a dav v čele s pitropem a 

nejzkušenější tanečnicí nestinarkou tančí choro. I choro má tvar půlkruhu. Od pramenů vede 

cesta opět ke konaku. Dopoledne také dochází k obětování zvířat. To probíhá mimo posvátná 

místa, zvířata jsou poražena na dvorku domu, kde žijí nestinaři, poblíž náměstí. V 

odpoledních hodinách se na náměstí tančí choro, z přenosných aparatur hraje hudba. Večer, 

jak již bylo napsáno, vrcholí tancem na žhavých uhlících. Zábava pokračuje do noci. Druhý 

den v konaku konzumují nestinaři uvařené obětní maso. Mnoho lidí si odnáší část masa v 

syrové podobě domů, kde jej upravuje dle tradicí. Celé slavnosti trvají tedy dva dny, i když 

celý měsíc probíhají návštěvy, veselí a tance. Nestinaři se obdarovávají drobnostmi.

Hlavní aktéři – pitrop, nestinarky, mladí chlapci, muzikanti jsou aktivně připravováni 

na své role již od dětství. Všichni pocházejí z rodových linií nestinarů a jsou aktivně věřící, i  

když v dnešní době se někteří k víře svých předků nehlásí nebo se hlásí k pravoslavné 

majoritě. Přesto se nestinarských slavností účastní každý rok stále velký počet příznivců i 

věřících samotných. V nestinarské společnosti se obvykle příprav ujímají ženy; zabíjení 

zvířat, porcování masa, stavba vatry, manipulace s ohněm, úloha pitropa (kurátora) a funkce 

nosičů ikon zastávají tradičně muži. Ženy naopak vaří, připravují maso obětovaného zvířete,  

aj. Starší nestinarky dohlížejí na správné fungování všech obřadů. Vše má svá předepsaná 

pravidla. V pochodu jde nejdříve pitrop, dále chlapci s ikonami, dudák a bubeník, nestinarky a 

ostatní. I při tanci a vstupu do ohně panuje řád (dále v textu).
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5.3.1. Nestinarské tance 

Etnoložka Rosica Angelova se ve své monografii Igra po ogăn36  zamýšlí nad shodou ve zvyku 

tance na rozžhavených uhlících nestinarů a tanci v popelu, který se udržuje i v Tichomoří na 

Fidži. Arnaudov vidí nejtěsnější analogii mezi nestinarskými tanci a šamanstvím ve střední 

Asii, v Africe, Americe a Austrálii.37 Dále v textu je tomuto tématu věnován prostor.

V jihovýchodním Bulharsku, kousek od tureckých hranic, leží malá vesnice jménem 

Bălgari. Tato vesnice je díky dochovaným folklorním zvykům zapsaná na seznamu 

evropského kulturního dědictví UNESCO. Mimo jiné je vesnice ležící v pohoří Strandža 

známa stále ještě provozovanými nestinarskými tanci, tedy tanci po žhavých uhlících. Tance 

jsou spojovány se svátkem svatého Konstantina a svaté Eleny, připadajícím v Bulharsku na 

21. květen. Zde se slaví o nejbližším víkendu o 14 dní později, a to proto, že místní lidé stále 

dodržují juliánský kalendář. Nejdůležitější svátek trvá dva dny. Přípravy na nestinarské tance 

trvají celý den. Tance tvoří vlastně pouze součást celého obřadu, který je opět pouze součástí 

komplexní nestinarské ideologie a víry. Nestinarství obsahuje prvky dávné pohanské víry 

i víry pravoslavné. Tanec na žhavých uhlících je jistě původu pohanského. Uhlíky symbolizují 

Slunce. Stejně tak s obřadem související pouť ke svatým pramenům, tzv. „ajazmům“ má 

archaický původ. Nestinaři však sami sebe označují za ortodoxnější křesťany, než jsou ostatní 

pravoslavní věřící. Po vesnici se také v průvodu pochoduje s ikonami světců. Tance se 

zahajují přivedením do hypnotického stavu, následují krokové variace na žhavých uhlících za 

hudebního doprovodu dud a bubnů. Pomineme-li, že můžeme tyto tance spatřit v turistických 

střediscích Černého moře ve zkomercializované podobě, narazíme na ně už jen v sousedním 

Řecku a Turecku. Obřad je evropský unikát, který představuje tisíce let starou tradici a tím i 

naše kořeny. Jelikož bylo Bulharsko od roku 1396 zhruba 500 let pod nadvládou Osmanské 

říše, stalo se zemí hospodářsky nevyspělou. Trendy západní kultury se do Bulharska dostávaly 

buď se zpožděním, nebo vůbec. To mělo zásadní význam pro „zakonzervování“ lidových 

36РАДОЙНОВА, Диана: Феномените на Сгранджа, София: Изд. Св.Климент Охридски 1999, str. 62
37АНГЕЛОВА, Росица: Игра по огън, София: Издание на българската академия на науките 1955 str. 8-9
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zvyků, uchování etnografických zvláštností. Dodnes je oblast jihovýchodního Balkánu 

považovaná za pokladnici slovanského folkloru.
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5.3.2. Tanec „v ohni“

Tanec „v ohni“ je vyvrcholením oslav nestinarů. Oheň jako jeden ze čtyř živlů byl v 

minulosti chápán coby symbol životní energie i destrukce. Kult ohně vzešel z jeho 

nepostradatelnosti pro lidský život, z víry v nebeský původ, z poznání jeho blahodárné i 

ničivé síly. Prvky staré úcty k ohni přetrvaly v lidové tradici a tradici nestinarů až do 20. 

století. Tradiční představy a obřadní konání vycházely z dualismu ohně jako živlu, který se 

může z různých podnětů měnit z dobrotivého na škodlivý. Uctívání ohně se vázalo k místu, 

kde plál, k ohništi v domě. Uhlíky přebíraly funkci ohně. Bylo s nimi zacházeno jako s ohněm 

samotným. Oheň byl součástí věšteb.38 Tanec využívají vědomě nebo podvědomě všechny 

společnosti jako způsob posílení duše a práce na jejím znovunalezení. Když tancujeme, 

dotýkáme se podstaty toho, kdo jsme, a zažíváme jednotu ducha a hmoty.39

Všude v Evropě jsou rolníci odnepaměti zvyklí pálit v určitý den v roce vatry a tančit 

kolem nich nebo je přeskakovat. Na základě historických dokladů lze takové zvyky 

vysledovat až do středověku a jejich analogie s podobnými obyčeji, jež se zachovávaly ve 

starověku, je pádnou vnitřní evidencí na doklad toho, že jejich původ musíme hledat v období 

dávno předcházejícím rozšíření křesťanství. Nejen datum některých slavností, ale i způsob, 

jakým se slaví, svědčí o vědomém napodobování slunce. Oheň byl při těchto příležitostech 

původně zažíhán kvůli napodobování slunce. Jak konstatovali někteří vědci, je velmi 

pravděpodobné, že v dřívějších dobách byl oheň při těchto slavnostech zpravidla rozděláván 

třením dvou kusů dřeva. Nestinaři tančí v kruhovém ohni. Kruh symbolizuje slunce. Oheň se 

pojímá jako sluneční emanace nebo jako něco, co je se sluncem spojeno svazkem fyzické 

sounáležitosti.40

S určitou nadsázkou by se dalo říct, že nestinaři tančící v ohni prožívají stavy extáze či 

transu. Extáze je označení stavu, ve kterém jedinec plně nevnímá své okolí, nereaguje na 

vnější podněty a prožívá pouze psychické stavy své mysli. Extatický stav byl odpradávna 

součástí či vrcholem náboženských rituálů a představ. Tento stav bývá doprovázen (a proto je 

i mnohdy navozován) zmenšenou pozorností vůči ostatním faktorům, jako jsou fyzická 

38BROUČEK, S., JEŘÁBEK, R. (ed.): Lidová kultura, 3. svazek, PRAHA: Mladá fronta 2007, str. 673-4
39ARRIENOVÁ, Angeles: Archetypy šamanské tradice, Praha: Portál 2000, str. 34
40FRAZER, James George: Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta 1994, str. 527-60
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kondice nebo vnímání okolí. Dotyčný jedinec překročí své „každodenní“ myšlení a poddává 

se výjimečným myšlenkám a zážitkům jako například hluboké citové cítění, intenzivní  

soustředění na zadaný úkol, neobyčejné fyzické schopnosti a hlavně neobyčejné duševní 

cítění, které může být vnímáno jako duchovní vnímání.

Trans je zvláštní druh stavu vědomé rozpolcenosti. Je to obvyklý způsob, kterým mysl 

realizuje více činností probíhajících zároveň, jako je třeba řízení auta a poslouchání rádia.  

Stav hlubokého transu na rozdíl od toho přináší větší soustředěnost, větší intenzitu. Ponoření 

se do něčeho, čemu lze říkat „jiná realita“, tak může být silnější. Trans je v podstatě poměrně 

obvyklá záležitost a stupnice intenzity sahá od četby knihy přes zasnění se během dne nebo 

sledování televize až k intenzivním vzácným hlubokým mystickým stavům, jež zažívají  

šaman, kouzelník či čarodějnice. Trans je vždy vyvolán soustředěním pozornosti na malou 

oblast, prostor nebo okruh. Trans vzniká opakováním či zacyklením myšlenek na malém 

prostoru. Bubnování (u nestinarů doprovází buben – тъпан celý obřad), zpěv, pochod, – tohle 

všechno vyvolává stavy transu. Existují dále i komplikovanější stavy, ale na začátku každého 

transu je vždycky ono opakování zvuku či myšlenek. Opakování je základním principem 

transu. Hudebníci stále hrají několik jednoduchých melodií. Ve stavu hlubokého transu je 

člověk schopen vytvářet intenzivní vizualizace. Tak to např. činí nestinarka uprostřed „ohně“, 

když prorokuje.

Šamanismus patří k pojmům, které se často užívají ve velice širokém smyslu a týkají 

se mnoha velmi rozmanitých jevů, z nichž některé spolu souvisejí velmi málo a téměř vůbec s 

tím, od čeho byly původně odvozeny. Většina autorů se však shodla na tom, že šamanismus je 

spíše technika, nikoli náboženství a že šaman je spirituální specialista, a takoví působí v 

mnoha různých náboženstvích a kulturních kontextech. Šamanismus může existovat vedle 

velkých světových náboženských systémů nebo může být důležitým prvkem v animistické 

náboženské soustavě. Má se za to, že slovo šaman vzniklo v jazyce Tunguzů (nazývaných 

také Evenky) na východní Sibiři, kde označuje náboženského specialistu, který se dokáže 

dostat do transu, aby mohl komunikovat s „duchy“, kteří by měli uzdravovat, zajišťovat 

plodnost, ochranu a agresivitu a působit jako průvodci k duším mrtvých, a aby je usmiřoval. 

Šamanismus se někdy pokládá za starou univerzální podobu náboženského chování, jež často 

existuje vedle jiných oficiálních náboženství.41 Ve svém díle Šamanismus a nejstarší techniky 

41BOWIE, Fiona: Antropologie náboženství, Praha: Portál 2008, str. 184-204
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extáze42 považuje Mircea Eliade šamanismus za jasně odlišený jev s charakteristickými 

vlastnostmi, jež se vyskytují v celém starém i dnešním světě. Náboženské knihy či světová 

náboženství vykazují také šamanské rysy nebo rysy šamanismu velmi blízké. 

Ančo Kalojanov tvrdí, že jsou nestinaři proroci a léčitelé, schopnost chodit po uhlících 

je důkaz jejich extáze. Nestinarství připomíná staré víry, kde je kult jednoho boha (např. 

Mithra, Dionýsos, Adonis aj.) svázán s liturgickými a magickými obřady, spojenými s 

pozměněným stavem mysli. Nestinarský obřad spojuje etnolog Ančo Kalojanov s asiatskými 

sektami, dokonce se domnívá, že první nestinaři přišli z Asie. Ti se pak usadili v neosídlených 

místech Strandži a při Černém moři. Nestinarství v oblasti Strandža je tedy „doneseno“ 

odjinud. Autor se domnívá, že je to cizí prvek v tradiční kultuře a smysl nestinarstva není 

objasněn. Michail Arnaudov nenazývá nestinary šamany, přesto je ale přesvědčen, že 

šamanismus je určitým klíčem k objasnění záhady nestinarstva. Ač Arnaudov srovnává 

nestinary se sibiřskými šamany, nepovažuje jejich víru za šamanskou. Obrací se přitom do 

dob předkřesťanských, ale ani tam nevidí Bulhary jako šamany.43  Tyto změněné stavy vědomí 

jistě napomáhají překonat bolest chodidel během tance či úplného zastavení se na uhlících. 

Oheň se zapaluje na náměstí poblíž konaku. Už ráno v hlavní den oslav vidíme vatru 

připravenou z velkých polen pyramidového tvaru. O tuto část obřadu se většinou starají muži. 

Oheň se zapaluje okolo 17. hodiny. Je tradicí, že oheň zapaluje člověk (většinou je to pitrop), 

který je z nestinarského rodu. Když je oheň zapálen, vynášejí se ikony za zvuku bubnu a dud 

z kostela. Dříve obcházeli ještě před poutěmi nejdříve pitrop, chlapci s ikonami, nestinaři,  

nestinarky a muzikanti třikrát okolo ohně. Obcházen je i kostel. I večer je ohniště obcházeno s 

ikonami.

Před vkročením na žhavé uhlíky se třikrát obejde kolem ohniště. Poté se na severní 

straně ohniště s obličeji k jihu seřadí nestinaři v tomto pořadí: na západním kraji stojí pitrop,  

vedle něj chlapec s „velkou ikonou“, chlapec se „střední ikonou“ a chlapec s „malou ikonou“, 

dále nestinaři a muzikanti. Přes uhlíky se chodí od severu na jih. Do ohniště vstupuje nejdřív 

nestinarka. Pozvedne ruce nad hlavu a pak je pustí volně dolů. Když dorazí nestinarka do 

středu, chvíli setrvá na jednom místě, vezme uhlík do rukou a hodí ho přes ramena dozadu. 

Poté pokračuje v tanci, vyjde z ohně a uchopí „velkou ikonu“ a opět pokračuje v tanci v 

ohništi. V ohništi tancuje do půlkruhu, setrvá, jak uzná za vhodné. Jestli jsou přítomny dvě 

42ELIADE, Mircea: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Praha 1997
43КАЛОЯНОВ, Анчо: Българското шаманство, София 1995, str. 63-66
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nestinarky, starší nese nad svou hlavou „velkou ikonu“, ta mladší pak „střední ikonu“. Pokud 

jsou nestinarky tři, pak berou do ohně i „malou ikonu“. Jak uvádějí autorky Fol a Nejkova, 

nenašly svědky této vzácné situace. Nejčastěji se na uhlících tančí s jednou ikonou, dvě jsou 

méně obvyklé. Někdy nestinarka vynáší na uhlících proroctví o vesnici a světě obecně. 

Nestinarky berou a opět vracejí ikony chlapci, který je drží. Někdy tančí i bez ikon. Pokud 

tančí nestinarka bez ikony, chlapci čekají u ohně s ikonami, poté je vracejí opět do konaku, 

kde jsou celou noc. Okolo uhlíků se někdy také tančí choro. A to když je nestinarka „v ohni“. 

Nestinaři se seřadí dle věku. Nejdříve se choro tančí zprava doleva, pak opačně.44 

Zde je nutné rozvést vnímání ohně a tance na žhavých uhlících. Uhlíky jsou patrně 

identifikovány se sluncem, se symbolikou hojnosti. Nestinaři věří v magickou sílu ohně, jeho 

očisťovací a povzbuzující funkci. Mladé dívky, které se mají brzy vdávat, tančí kolem ohně a 

částečně do něj vstupují. Domnívám se, že tak činí, aby byly plodné, zdravé a aby jejich 

manželství bylo šťastné. Vždyť i v keltském kalendáři připadá počátek měsíce května na 

svátek opěvující oheň, beltine. Pohané věřili v boha slunce, Římané dokonce v jeho 

nepřemožitelnost, po celé říši se konaly velké náboženské pohanské oslavy Mithrovy (íránský 

bůh světla a slunce). Všichni pohané ve starověku spojovali kult Slunce – Baalův kult – s 

kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery. Právě Svarog, bůh slunce, je jedním z nejvyšších 

všeslovanských bohů. Svarog byl otcem Dažboga, jenž byl nejstarší a vládl všem ostatním 

bohům, jimž byl i otcem. Jeho jméno pochází ze sanskrtského svar-, což znamená „slunce, 

blesk, nebe“. Částečnou vládu nad Sluncem měl rovněž Jarun, bůh jarního slunce a plodnosti, 

jehož svátek byl slaven na začátku května nebo v dubnu. Zobrazován byl s kulatým štítem, 

který byl chápán jako symbol slunce. Jižní Slované tohoto boha nazývali Zelený Juraj. Zde 

musím připomenout i sv. Jiřího (св. Георги). Přeskakování ohně je mnohými etniky slaveno 

při vítání jara. Ten, kdo skáče přes oheň, by si měl něco přát, aby se mu mohlo přání splnit. 

Stejně tak při tanci na žhavých uhlích si mnozí přejí svá tajná přání ve víře, že se jim splní.  

Oheň a manipulace s ním je opředena mnoha mýty a legendami. Zvyk chůze ohněm 

zaznamenal Lilly Frazer v Zlaté ratolesti45 i na exotických ostrovech. Píše: „V tomto 

okamžiku vstupují členové klanu Na Ivilankata, velebící bohy, do ohniště a bez úhony 

přecházejí po rozpálených kamenech, které by kterýmkoli jiným osobám popálily nohy. Při 

jedné příležitosti, kdy obřad sledovali Evropané, přešlo patnáct mužů z klanu oděných do 

44ФОЛ, В., НЕЙКОВА, Р.: Огън и музика, София: Тилия 2000, str. 287-8
45FRAZER, Lilly Grove: Zlatá ratolest: několik lístků: zvyky – mýty – pověsti, Praha: Aurora 2000, str. 113-4
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věnců a třásnitých sukní bez zranění pecí, kde mezi rozpálenými kameny plápolaly ohnivé 

jazyky.“

5.3.3. Hudba

Lidová hudební tvorba byla ovlivněna izolací od zbytku Evropy v dlouhém období 

turecké nadvlády. Nese orientální a byzantské prvky, rytmus je velmi rozmanitý a pro nás 

netradiční. Tradiční tance jsou choro a računice. Jsou poměrně složité na vnímání rytmu a 

vyžadují často náročné pohyby těla, odpovídající temperamentu jižních národů. Základní 

hudební nástroje, které se objevují při nestinarských slavnostech, jsou buben (тъпан) a dudy 

(гаида). Ty plní v tradicích a obyčejích v oblasti Strandža úlohu svolávací a vodicí. Oba 

nástroje jsou bordunové. To znamená, že vydávají jeden stále znějící a jeden proměnlivý tón. 

Vzniká tak někdy nazývaný „druhý hlas“. V minulosti byli lidé přesvědčeni, že hrají ne dva, 

ale čtyři nástroje. 

Buben, který se vyskytuje v oblasti Strandža, je tzv. střední (průměr 55–58 cm a 

vysoký je 34–36cm). Buben se nachází v konaku, je používán pouze pro nestinarské obřady, 

nikdy pro jiné. Věří se totiž, že je obdařen magickou silou. Léčí toho, kdo na něj hraje, jestliže 

je nemocný).46 Buben uložený v konaku je malý, jeho tělo je vyrobeno z jednoho kusu. 

Autorky Fol a Nejkova píšou, že tento buben je používán na svátek sv. Konstantina a sv. Iliji. 

Kůže na buben může být z kozy, jehněte, psa, srny, nikdy ale ne od zvířete, které má rohy. 

Membrány jsou obyčejně ze dvou odlišných kůží – horní je kozí a dolní je ovčí. Kůže bubnů 

jsou často měněny. Ve vesnici Bălgari místní tvrdí, že kůže na bubnech není z obětovaných 

zvířat. (I když jiní obyvatelé oblasti Strandža tvrdí, že každé zvíře-kůže je kurban.) Existují  

legendy, které vyprávějí o tom, že buben v noci před slavnostmi bije sám od sebe. Buben 

udává při cestě jednoduchý rytmus. Při tanci se mění. 

Všeobecně lze říct, že při oslavování světců sv. Konstantina a Eleny zaznívají chora s 

písňovým doprovodem, „všeobecná“ chora a instrumentální chora, dále pak nestinarské a 

panagyrské melodie. Již dříve v textu jsem se zmiňovala o jevu, kdy se člověk domnívá, že 

slyší více nástrojů díky bordunovému tónu. Melodie, které jsou hrány při nestinarských 

obřadech, jednoznačně náleží do východothráckého hudebního stylu. Tyto melodie jsou 

typické pro Rupce a vesnice, které obývají. Při nestinarských obřadech se hraje na „žora“ 
46Календарни празници и обичаи на българите, София: изд. Марин Дринов 2003, str. 56
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dudy, nazývané také „tenké“ a „vysoké“. Tyto dudy se používaly hojně na svatbách. Melodie, 

které tradičně znějí při panagyru sv. Konstantina a Eleny, jsou čtyři. První tři z nich jsou 

nazývány jako „nestinarské“ a celý cyklus jako „panagyrský“. Názvy melodií vznikly podle 

místa a činu v obřadu:

„Skopost“  (скопостът или на тръгване)  – na odchodu – nejzvučnější  a  nejčastěji 

opakovaná melodie. Ohlašuje pouť na svatá místa i návrat z nich. Hraje se na cestě od konaku 

do kostela a zpět, dále z konaku k pramenům a zpět, z konaku do kostela a k žhavým uhlíkům. 

Hraje se v rytmu 7/16, tedy v nepravidelném rytmu. Tato rytmika ohlašuje „počátek“. Dalo by 

se  říct,  že  „svolává“  k  obřadu.  Tato  část  naznačuje  začátek  a  konec,  to  znamená  určité 

ohraničení a prostor (myšleno hudební) celého obřadu. Jakoby „vyzývá ke každému dalšímu 

kroku“ cesty. Jedná se o určitý typ sakrální cesty. Ta s sebou nese určitý symbol „očištění se“, 

který je završen omytím vodou z pramenů. Melodie znějící při této části jsou svižné, velmi 

rychlé, „bláznivé“47. Buben se vynáší z konaku, kde je uschován. Tento buben se nepoužívá 

při jiných než nestinarských slavnostech. Jak jsem se již zmiňovala, panují o něm pověry, že 

kdo ho nosí, ten je zdravý, ale i takové, že ten, kdo ho ukradne, onemocní a neuzdraví se,  

dokud ho opět nevrátí do konaku. Hraje se také na svátek sv. Atanase. 

„V ognja“ (в огъня) – v ohni – hraje se, dokud trvá tanec na žhavých uhlících. Někdy 

se hraje během návštěvy konaku na svátek sv. Kostadina. Melodie je zde pravidelný rytmus 

2/4. Metrum bubnu se mění s léty, dříve (v r. 1955 hrál buben jeden takt – to bylo věrnější 

starším variantám, dnes už to jsou dva takty). Mluví se o tom, že se v ohni tancuje choro. 

Není to přesný výraz. Podobá se spíše nestinarským melodiím než tanci choro. Tato melodie 

je tak působivá, že mnozí folkloristé-pozorovatelé to popisují následovně: „...všichni kolem 

stojí němí, tají dech ...“ Autorky knihy tuto část melodie doprovázející tanec přirovnávají ke 

„hře vnitřní síly“. Domnívám se, že to zřejmě souvisí se stavem mysli při tanci po žhavých 

uhlíkách. Dříve se věřilo, že oheň musí být uhašen pouze od nestinarů, jedině tak se potom na 

tomto místě může dále tančit choro. „Okolo ognja“ (около огъня) – okolo ohně, nazýváno 

také jako choro v čele s pitropem – kurátor (pitrop) vede choro k posvátným pramenům 

(ajazmům). Melodie se hraje okolo uhlíků. Pitrop vede choro okolo ajazmů sv. Konstantina a 

Eleny. Také je hrán v den sv. Kostadina.

„Na borba i pri žertovoprinasjane“ (на борба и при жертвопринасяне ) – při boji a 

oběti – se hraje během obětování. Dříve se tato melodie hrála na dvoře konaku, dnes se hraje,  

47АРНАУДОВ, М.: Очерки по българския фолклор, София 1934, str. 623
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dokud se „nepřinese oběť“,  a na svátek sv. Eleny druhý den. Několik hlavních motivů se 

opakuje a volně improvizuje ve všech čtyřech melodiích. Doba trvání každé melodie souvisí 

s určitou  činností  rituálu.  Melodie  vždy doprovází  danou činnost  a  skončí  ve  chvíli,  kdy 

skončí ona situace, ať už je melodie na začátku, či na konci. Důležité je zmínit, že melodie, 

které se hrají dnes, nejsou příliš odlišné od těch, které byly hrány v minulých staletích.48

U pramenů a okolo uhlíků se tančí choro. Jedná se o nejpopulárnější tanec na Balkáně. 

Choro vzniklo jako první skutečně brazilská instrumentální hudba a od svého založení před 

130 lety se vyvinulo do fascinující podoby moderní tropické hudby. Tento hudební styl 

spojuje prvky evropských a afro rytmů. Choro bylo až do 20. let předním populárním 

hudebním stylem Brazílie a postupem času se z něj vyvinuly samba a bossa nova. Po několika 

letech odmlky učinilo choro v roce 1990 výrazný comeback. Ačkoliv není zájem dnešních 

komerčních médií tak značný, jak by si tento styl zasluhoval, mladá generace choro znovu 

objevuje. Koncerty ve stylu choro jsou vždy plně vyprodané a návštěvníci z Evropy, USA a 

Japonska ho vítají s nadšením. I po objevení tanga, salsy, samby a flamenka zůstává choro 

poslední autentickou latinskou hudbou, která se dostala do mezinárodního povědomí. Choro 

neboli tanec v kruhu vznikl tak, že se původně tančil okolo oltáře. Byl rozšířen v mnoha 

zemích, ve Francii jako ronde (rond), kolo v Srbsku, ruský chorovod, bulharský choro. Ve 

Skotsku se tančí skottisch – skotská. Choro je tradiční kolový tanec, který můžete vidět tančit 

v různých obměnách i pod různými jmény. Původním domovem tohoto tance je Brazílie, 

odkud se dále šířil v podstatě do celého světa. Nicméně v dnešní době se s ním můžeme setkat 

především na Balkánském poloostrově, zejména v Řecku, Bulharsku a Iráku.

Tanec nemá složité kroky, tančí se v dlouhém řetězci lidí, kteří se drží za ruce a mohou 

tak vytvořit silnou energii. Přesto má většinou dost komplikovaný rytmus. Předtanečníci jsou 

v krokových variacích schopni neobyčejně improvizovat. Začíná se od pravé nohy a pohybuje 

se proti směru hodinových ručiček. Každý tanečník je spojen šátkem nebo se vzájemně drží za 

ruce, zápěstí nebo ramena. Muž a žena velmi zřídka tančí spolu ve stejnou chvíli, většinou je 

žena uprostřed kruhu a muž zvenku. Pořádek v tanci je rozdílný v různých oblastech. Tanec 

také vede nejstarší obyvatel.  Typické bulharské hudební nástroje jsou gajda (dudy z kozí 

kůže), kaval (píšťala), gusle též gadulka či rebec (housličky), tambura (čtyřstrunná loutna s 

dlouhým krkem) a tapan (velký buben). Choro je tradiční brazilská, zpravidla instrumentální 

hudba, kterou obvykle hrají čtyři nástroje: mandolína, sedmistrunná kytara, klarinet a perkuse, 

48ФОЛ, В., НЕЙКОВА, Р.: Огън и музика, София: Тилия 2000, str. 167-225
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již tu vždy zastupuje tamburína. Jedná se o velmi melodickou hudbu s velkým množstvím 

krátkých tónů, v tom trošku připomíná bebob, ale úplně se liší tím, že je vždy melodická. 

Původně v ní nebylo místo pro improvizace. Vždy jeden nástroj drží melodii, ostatní mu 

odpovídají, každý svým způsobem, v čemž se projevuje osobnost hudebníka. Choro se 

vyvinulo jako naprosto čistý instrumentální styl. Celovečerní setkání nazvaná Sauras nebo 

Rodas de Choro se konala pravidelně od 20. do 40. let 20. stol. a setkávali se na nich 

hudebníci, kteří vnímali své spojení s hudbou spíše spirituálně. Choro začalo vycházet z módy 

v polovině 50. let a v 60. letech byste stěží v Brazílii tuto hudbu slyšeli. Ale v 70. letech se 

znovu oživila a nová generace hudebníků choro opět objevila.

5.3.4. Trapeza – obřadní jídlo

Obřadní jídlo hraje nedílnou součást obřadu nestinarů i anastenarů. Věřící si ho 

odnášejí do svých domů a jedí jako rodina pospolu. V tradiční bulharské domácnosti se rodina 

vždy scházela u malého nízkého stolu zvaného trapeza. Při slavnostech, které se konaly mimo 

domov, se tak nazývala i hostina na louce, ačkoliv se pod jídlo rozprostřel ubrus. V dnešní 

době tak pojmenováváme obyčejný stůl. Trapeza stála uprostřed místnosti. Zaujímala zvláštní 

čestné místo poblíž ohniště, po jeho pravé straně nebo přímo u něj. Někdy se stůl během 

všedních dní posunul na stranu místnosti. V některých krajích byly trapezy děleny na ženské a 

mužské. Ženy a muži jedli odděleně. Etnologové uvádějí také příklady, kdy muži seděli na 

pravé straně a ženy na levé u společného stolu. Toto rozdělení však neplatí u nestinarů ani 

anastenarů. Místa u stolu jsou přesto pevně dána dle rodinné hierarchie, přednost mají muži a 

stáří. Na trapeze musí neustále být nějaké jídlo. Během dne na ní spočívá chléb nebo sůl. V 

lidovém prostředí existuje mnoho zákazů ohledně chování se u trapezy. Velkým hříchem je,  

posadíte-li se na stůl. Trapeza se nesmí nikdy přeskočit. Před usednutím k jídlu si musí každý 

umýt ruce. Mladá nevěsta či dívka nalévá víno nejdříve nejstaršímu muži – nestinarovi, pak 

dalším. Každý člen rodiny má své předem dané místo. V čele nejstarší a nejváženější nestinar,  

který ke stolu usedá nejdříve. On pronáší modlitbu. Rodina opakuje a všichni se společně 

pokřižují. Stůl obsluhuje nejmladší snacha či děvče. Častější je ale model, kdy je vše na stole 

a nikdo nesmí během jídla vstát. Nestinaři věří, že u trapezy jsou chráněni před ďáblem. U 
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stolů se nesmí ležet, během jídla se na něj nesmí naklánět. Mísy se podávají od jednoho k 

druhému. U jídla se nesmí zpívat, nesmí se dávat noha přes nohu, málo se mluví a matky 

nesmí své děti bít. Je také zakázáno volat na psa. Je nutné stolovat slušně, tiše a nemlaskat. 

Většina zákazů platí jak pro pravoslavné, tak pro nestinary. Když všichni dojedí, hlavní 

nestinar si umyje ruce a ústa. Poté ho následuje celá rodina a tím je slavnostní jídlo ukončeno. 

Hospodyně a dívky následně trapezu uklidí. Podlaha pod stolem se zamete, aby na ní nezbyly 

drobky či jiné nečistoty. Drobky se dávají dobytku, nevyhazují se. Sváteční chléb zaujímal 

zvláštní místo mezi pokrmy. Nikdy nebylo konzumováno maso z obětovaného zvířete bez 

chleba. Na žádném stole chléb nesměl chybět.

Nestinaři mohou k trapeze pozvat i cizího člověka. Ten však musí dodržovat všechna 

nařízení stejně jako členové rodiny. Toto pozvání je velmi vzácné a velmi vážené. Samo 

posezení u trapezy je sváteční událost. Jedná se o akt, ve kterém rodina vyjadřuje svůj vztah k 

okolnímu světu a víra zde hraje důležitou roli. Stůl ochraňuje členy, kteří u něj sedí a chovají  

se dle nepsaného kodexu. Trapeza má také pro věřící jasné prostorové schéma – dole pod 

stolem je ďábel, na stole Bůh, pravá strana od ohně a čelo náleží mužům a levá zase ženám 

(byť sedí na obou stranách). Stůl je posvátný, prostor okolo něj nikoli. Jídlo se vždy podává 

pravou rukou, neboť levá je ruka ďábla. Prostor na trapeze a nad ní je určen živým, pod ní 

mrtvým a nečistým silám. Je zde cítit i aspekt rodinné příslušnosti nebo příslušnosti k určité 

skupině (v tomto případě skupině věřících a praktikujících nestinarů, anastenarů). Kdo je u 

trapezy, je „náš“, mimo ni jsou lidé „cizí“. Porušení zákazů a pravidel je hříchem. Trapeza je  

totiž místem, kde rodina komunikuje s Bohem. Je mu tak blíž. Při křižování se hlavní nestinar 

vyřkne: „Pojď, Bože, najíme se!“ Svou účastí u trapezy tak vyjadřujete svou víru. Bůh nám 

dal jídlo a my ho s Bohem jíme, tvrdí nestinaři. Stolovníci by si však neměli jídlo vybírat.  

Měli by sníst vše, co je před nimi a od všeho si vzít trochu. Stejně jako ohniště i trapeza měla 

své pevné místo v každé domácnosti u každé velké rodiny a vždy se nacházela poblíž ohně. 49

U obřadů spojovaných se jmény světců v pravoslavném prostředí rozlišujeme obřadní 

chléb jako součást obřadního jídla a nesmí chybět na trapeze. Dále je užíván jako dar hostům, 

popovi a jako dar patronovi či světci, kterému je svátek věnován. Co se složení týče, 

rozlišujeme dva základní druhy chleba – kvasný a bez kvásku. Chléb se peče v troubě, 

49Хлябът в славянската куптура, София: БАН 1997, str. 76–82, 216-223
Трапезата в културата на българи и сърби, Велико Търново 2004, str. 45-51
ТЕОДОРОВ, Евгении: Древно-тракииско наследство в българския фолклор, София 1999, str. 94-
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většinou je bohatě zdobena kříži, svíčkami, symboly jako kalich (nalezneme zde i motivy 

květin a zvířat nebo neutrální ornamenty). Chleby mohou být chuťově neutrální, slané, ale i  

sladké či kyselé. Vždy je připravují ženy. Banici, pitu a jiné složitější pečivo připravují staré  

ženy. Jsou mimo jiné nazývány „chleby od bab“. Pro chleby zde nalezneme nepřeberné 

množství názvů – bohorodička (peče se na svátek Bohorodičky sv. Marie), kolak, ovčarska 

(peče se na sv. Jiří), paska, čupnik, kukulnik (peče se na pravoslavné Vánoce) aj. Jména 

světců se odrážela často do názvů pokrmů a zejména svátečních chlebů a pečiva. Chlebu se 

věnuje pozornost nejen při konzumaci, ale už při jeho přípravě. Tvrdý chléb se obvykle 

nevyhazuje, dává se změknout do mléka či ajranu (mléčný nápoj). Sváteční chleba se 

připravoval z nejlepší a nejjemnější mouky. Chléb měl vždy kruhový tvar. Na povrchu byl 

pomazaný zpravidla vejcem. Český chléb je sypaný solí, kmínem či jiným kořením. To však 

na Balkáně není pravidlem. Často se také do chleba zapíchla svíčka a zapálila. V některých 

oblastech se z chleba četla budoucnost. V Makedonii bylo zvykem, že dávali kousky 

obřadního chleba dobytku, aby byl zdravý a dobře se množil.

Chleba se týká mnoho pravidel. Je univerzálním symbolem, který lze vysvětlit 

různými způsoby. Jednou jako život, na svatbách jako plodnost, při rituálech jako tělo Krista, 

štěstí, síla člověka, každodenní spojení s Bohem aj. Dělení chleba a jeho konzumace i v 

každodenním životě představovala jakýsi vzácný čas (pauza mezi prací aj.). Chléb byl vždy 

přítomen na stole. Vedle něj pak další pečivo – banica aj. Chléb nesměl být obrácen spodní 

stranou vzhůru a vždy se lámal, nikdy nekrájel. Důvod, kterým si to vysvětluji, je, že chléb se 

podával na stůl ještě teplý, takže takto se nesrazilo těsto. Na zem se nesměly házet drobky 

nebo kousky pečiva, věřilo se, že by je snědl sám ďábel. Jinde se věřilo, že drobky na zemi 

jedí mrtví a jsou tak neklidní. Chléb také nesměl hospodyni vypadnout z rukou. Stalo-li se 

tak, znamenalo to smrt v rodině. Pokud si svobodná dívka ulomila okraj chleba, vysvětlovalo 

se to tak, že se vdá blízko (na okraj vsi), vzala-li si střed, vdá se poblíž rodného domu. S 

chlebem si nesměly děti hrát. 

V asijských a východních kulturách existovaly dva typy obřadních stolů – na jeden se 

přinášelo krvavé obětní maso (nazývalo se eschara, bomos, chestija) a na druhý se pokládalo 

jen obětní maso již uvařené či pečené (bez krve). Trapeza patří k druhému typu. Během 

slavností se obětují zvířata jako dar Bohu. Nejčastěji to jsou beran, kozy, ovce, mladý býk, 

telata, jehňata, z drůbeže kohout či slepice (drůbež není tak obvyklá). Obětované zvíře musí 

být chováno v blízkém okolí několika vesnic. Maso je určeno pro všechny věřící, zpracovává 
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se obvyklým způsobem – vařením, dušením. Zvíře je vždy pokropeno pár kapkami svěcené 

vody. Ke svěcení dochází u konaku, kde jsou zvířata uvázána u kůlu. Muži zvířeti obvykle 

podříznou krk, krev je vždy ponechána, aby stekla volně do země. Poté je zvíře staženo z 

kůže, vnitřnosti jsou vyvrženy a maso rozděleno mezi věřící. Maso je připravováno s kořením 

typickým pro balkánskou kuchyni – čubricou (směs koření obsahující saturejku, pálivou 

papriku, sůl, mouku z opražené kukuřice, semena pískavice, tzv. řecké seno) nebo směsí 

koření zvanou šarena sol (sůl, červená paprika, kukuřičná mouka, pískavice, čubrica). Její 

složení se může krajově částečně lišit. Je třeba zmínit, že sůl zaujímá v kuchyni Balkánců 

magické místo. V lidovém prostředí byla využívána jako léčebná, ale i k odvrácení zla a měla  

působit proti zlé magii (např. byla sypána před dveře nemocného). Pokud se v domě objevil 

nezvaný host, hospodyně mu vsypala do bot sůl.50

Na nestinarské trapeze nesměl chybět chléb s křížem. Vedle chleba nechybí ani banica 

– mastné, sýrem plněné pečivo. Dále zde dle obměn nalezneme maso z obětovaného zvířete,  

víno, vodu, ajran (mléčný nápoj) nebo mléko (čerstvě nadojené), sýr (balkánského typu), 

ovoce, vařené žito, vejce, máslo, med, rakiji, papriky a fazole atd. Připravují se i další pokrmy 

z tradičních a místních surovin, které si většinou rodina vypěstuje – česnek, cibule, rajčata, 

víno, papriky. Rakija jako místní pálenka je mužskou záležitostí, ženy pijí spíše víno nebo 

vodu. Dětem se dávají do misek různé dobroty – ovoce, bonbony nebo se jim uvaří oblíbená 

mléčná rýže. Nestinarky na tento svátek připravují dva speciální druhy chleba. Oba jsou bez 

kvásku, což je v bulharském prostředí neobvyklé. Jeden chléb je tažený, nemastný a navrch se 

položí lístky růže nebo se jen jejich tvar naznačí do těsta. Druhý je bez okras, pouze s křížem 

a navrchu se dělají důlky. I v dnešní době je drtivá většina surovin k přípravě pokrmů 

pěstována ve vesnici. Ani na bulharském ani na řeckém území jsem se při slavnostech 

nesetkala s exotickými plody.

5.4. Kurban – obětování zvířat

Během nestinarských slavností se obětují zvířata. Jde o organickou součást celé 

nestinarské víry, proto zde tomuto fenoménu bude věnován větší prostor. Kurban je specifický 
50ГЕОРГИЕВА, Иваничка: Българска народна митология, София 1983, str. 66
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jev duchovní kultury, který jde napříč celou strukturou tradičních i současných lidových 

obyčejů v Bulharsku. Je to obětní obřad, který je součástí rodových, rodinných, výročních a 

pracovních obyčejů a slavností i církevních svátků.

Slované, kteří se vynořují ve světle dějin od 6. stol., po dokončení svého 

etnogenetického vývoje nemohli být mezi Indoevropany žádnou výjimkou a uznávali 

nepochybně obdobná božstva, přírodní síly a oběti. Chrámové budovy Slované zpočátku 

nestavěli. K tomu došlo později, až po ustálení sídel. Mnohem častější a obecně rozšířenou 

formou obětního místa u Slovanů bylo prosté obětiště pod širým nebem, které vymezoval 

posvátný okrsek, v jehož středu stál idol. Tento okrsek měl většinou kruhovitý tvar – kruh 

jako symbol vesmíru, nebe, obklopujícího světa. Typická pro jmenované obětiště je poloha 

mimo osady – sloužila patrně k obřadům a slavnostem větší skupiny obyvatelstva z okolí. 

Kromě nich se však nacházejí menší obětiště přímo v osadách, určená každodennímu kultu 

místních obyvatel. Pozoruhodné je, že místo si zachovalo svůj sakrální význam i po přijetí 

křesťanství, kdy jeho ohrazení bylo doplněno symbolickou kamennou zídkou; sloužilo asi 

jako přírodní baptisterium (křticí prostor). V jeho blízkosti, na okraji knížecího pohřebiště, 

stála malá dřevěná svatyňka. Je jisté, že vrcholky některých hor byly považovány za posvátné 

a uctívány již od pravěku (např. Říp). Místo oběti se řídilo též významem a určením obětního 

aktu. Při méně významných se obětovalo i v domě, v chlévě, na hrobě; elementárním duchům 

se házely oběti do ohně, do vody a do větru anebo se zakopávaly do země apod. Vrcholem 

každého obřadu byla oběť, jejímž cílem bylo získat přízeň božstva a zavázat je ke splnění 

přání vyslovených v invokacích a modlitbách. Nejčastěji bylo obětováno domácí zvíře nebo 

alespoň maso z něho. Krev oběti tekoucí po oltáři byla zřejmě jedním z prostředků k dosažení 

transu, výpary krve lákaly duše zemřelých i jiné bytosti a činily je pro obětující na okamžik 

viditelnými. Oběti vyplývaly z nepsané morální zásady, že každý dar je třeba dárci oplatit. 

Etnografické záznamy také dosvědčují, že obětující si nepředstavovali, že božstvo, démoni 

nebo duše zemřelých se sytí předkládaným pokrmem – pro tyto bytosti měla význam pouze 

vůně nebo pach pokrmu. K etnografickým zvláštnostem, doloženým i archeologickými 

nálezy, patří tzv. figurální oběť, která měla dvojí smysl: buď byla místo skutečného zvířete 

obětována jen jeho figurka, zhotovená z těsta, vosku, hlíny, dřeva nebo kovu, nebo byl 

figurkou vyjádřen předmět, o nějž se prosilo, např. příslušné zvíře, dítě apod.51

51VÁŇA, Zdeněk: Svět dávných bohů a démonů, Praha: Panorama 1990
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Slovo „kurban“ v bulharštině znamená oběť prvotně ve významu obětované zvíře 

(žertveno životno) a přeneseně oběť v abstraktním smyslu. Slovo také označuje obětní 

slavnost (žertovorinošenie), obřad s hostinou, na které se následně konzumuje  maso 

obětovaného zvířete. Dalším významem  pojmu je jídlo z toho masa připravené.

Všude na Balkáně nalezneme oběť zvanou kurban. Podle Aji Popovi je kurban kulturní 

reálie východního Středomoří. Kořen slova keurban se spojuje se starohebrejským qorban, 

které se přes aramejštinu dostalo do arabštiny. Ve tvaru quartan. Jedná se pozměněnou formu 

aramejského slova karaw, která znamená „přináším dar, oběť“ (z asyrského kurbanu). Pro 

srovnání v řečtině existuje slovo Kpbav — dar, v perštině qorbán. Pojem kurban označuje 

kromě samotného obřadu také obřadní pokrm připravený z obětovaného zvířete. Při 

příležitosti rodových, kalendářních, pracovních a rodinných oslav se tyto pokrmy pojídaly 

často. Nejinak je tomu u nestinarských slavností, které jsou zakončeny jak společným, tak 

soukromým pojídáním obětního masa.

Slavení kurbanu v pravoslavném prostředí by podle tradice mělo mít tyto znaky: maso 

obětního zvířete (výjimečně i jiný pokrm) musí být posvěceno knězem, účastníci kurbanu 

musí v den slavnosti zapálit svíci v kostele, obřadní hostina musí kromě masa obsahovat i 

další obřadní pokrm, zejména zdobené pečivo, které musí být posvěcené a do kterého se 

většinou zapichuje svíce. Hostiny by se měli účastnit nejbližší příbuzní (v dnešní době často 

nejbližší přátelé). Již připravená hostina se okuřuje kadidlem a poté se zapálí svíce, okuřování 

provádí kněz nebo nejstarší člen rodiny, popřípadě příbuzenské skupiny, textovou složkou 

zajišťuje kněz, eventuálně další účastníci, kteří pronášejí modlitby a speciální vinše, zejména 

přání dobra a zdraví. Za své služby dostával kněz podle lidové tradice kůži, hlavu, ucho a kýtu 

z obětovaného zvířete, ale také chléb, levou kýtu a kůži v závislosti na regionu.52

Při nestinarských tancích dochází k posvěcení knězem, účastníci navštíví kostel a 

zapalují tam svíci. Na slavnostním stole nechybí chléb a jiné pečivo. Maso z obětovaného 

zvířete si lidé vychutnají buď společně, nebo si je odnesou domu a tam sní samostatně v 

kruhu rodinném.

Z pohledu bulharské etnologie mají tyto svátky  předkřesťanský původ. Podle 

Marinova jsou obětní slavnosti projevem lidové víry  a vznikly na základě přesvědčení, že 

nadpřirozené bytosti, světci či Bůh jedí a pijí. Proto, když se k nim modlíme  o pomoc a 

podporu, nebo jim děkujeme za dobro, které pro nás učinili, naše modlitba bude mít větší 

52МАРИНОВ, Димитър: Народна вяра и религиозни народни обичаи, София 1994 str. 125
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váhu, pokud připravíme něco k jídlu a pití. Také podle Slišteva je původ těchto obyčejů 

předkřesťanský, ale na jejich formování měla velký vliv pravoslavná církev. Selišijev 

srovnáváním materiálu,  který se týká obyvatel Balkánu, východních Slovanů a jejich 

turkitských a ugrofinských sousedů, dokazuje jednotný předkřesťanský původ těchto svátků. 

Podle jeho názoru vycházejí jejich kořeny z kultů hrdinů pod vlivem thráckým, římským či 

řeckým. Jistě ani u nestinarských slavností tomu není jinak. Jejich původ je pohanský.

Místo, kde se konaly oběti, bylo a dodnes je nazýváno obročiště nebo obrok. Jedná se 

o prostranství kolem starých stromů, u pramene nebo velkých kamenů. Z pohledu pravoslavné 

církve, který se nevymyká v rámci teorie obecně přijímané bulharskými etnology  o 

předkřesťanských prvcích v středověké a novodobé lidové kultuře, byly na některých 

takových místech po přijetí křesťanství postaveny kříže, kaple a kostely. Obětní zvíře nestinaři 

obětují na dvoře některého z domů, pak je maso rozděleno. Pouť k posvátným pramenům je 

jistě pozůstatek z předkřesťanského období. Pramen je ohraničen dřevěnou stříškou, pod 

kterou si stoupne pitrop, nestinaři pouze přistupují v řadě. Dovnitř pak nevstupují. Domnívám 

se, že je to nejen kvůli nedostatku místa, ale i z posvátných důvodů. Tento prostor je určen 

pouze pro vyvolené, tj. pitropa či hlavního nestinaře. Kalendářní svátky, na které se obyčejně 

praktikují rodový nebo vesnický kurban, jsou Sveti Konstantin i Elena, svatý Konstantin a 

jeho matka císařovna Helena, Petrov den, Goljama Bogorodica.

Podle názorů některých bulharských  pravoslavných kněží je přinášení krvavé oběti 

nevhodné. Tuto tradici  se snaží transformovat do myšlenky  poskytování potravy chudým a 

bezmocným aby byly spaseny naše duše i těla. Takto může darovat  jakýkoli druh jídla, 

dokonce i  postní pokrmy. Stačí, aby to bylo z čistého srdce a v modlitbě. Přinášení jídla Bohu 

jako dar je potřeba vnímat jako prosbu za odpuštění hříchů a vyslyšení našich trápení. Kurban 

nemůže být obětí, protože ta je jen jedna, Kristova. Jde tedy o způsob, jak projevit  vděčnost 

Bohu. Opravdová služba Bohu se však projevuje  dodržováním  desatera  přikázání, pokáním 

a přijímáním Kristovy krve a těla. Jednou ze základních myšlenek  křesťanství je láska 

k bližnímu. Součást této ideje je podle vzoru Ježíše Krista  i ochota bližnímu poskytnout jídlo 

kdykoliv je potřeba. Kurban lze chápat také jako prostředek  mezilidské komunikace a 

utváření vzájemných vztahů.53 Kurban u nestinarů jistě lidi spojuje. 

53MACHOVÁ, Barbora: Kurban obětní slavnosti v Bulharsku in Český lid 95, 2008, str. 173–185
ТЕОДОРОВ, Евгении: Древно-тракииско наследство в българския фолклор, София 1999, str. 81–
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Ačkoli termín kurban přišel na Balkán skrz Osmany, tato praktika je zde starší než 

islám. Mezi balkánskými katolíky se žádný rituál zvířecí oběti nevyskytuje, je praktikována 

pouze pravoslavnými a muslimy. Současní Bulhaři oslavují „bílý kurban“, aspoň tak říkají 

talíři s fazolí, říkají tomu: „zabíjíme bílého kohouta“. Venkovský rozměr kurbanu umožnil  

folkloristům a etnologům vnímat v něm obnovenou tradici a rozměr přežití. Folkloristé 

dodávají, že tento rituál lze vysvětlit staršími nebo novějšími tradicemi oběti a v tomto 

přesvědčení odkazují na pohanské rituály, mýty vztahující se k Abrahámově oběti nebo dalším 

mýty spojené se zazdíváním lidských obětí. Balkanizované chápání kurbanu je o to víc 

lákavé, protože rituál se nachází na hranici mezi náboženstvími, mýty a zvyky, tradicí a  

moderností. Kromě toho koncept oběti má silné konotace: aktivuje to asociaci s prastarými 

praktikami původem z předkřesťanských náboženství. Obnovuje mýty, které izolovaně 

přežívají na Balkáně, v Orientu a ve Středomoří. 

Podle Eleny Uzenevové je současný obraz kurbanu následující: cílem rituálu je oblažit  

vyšší síly a zabezpečit prosperitu pro rodinu a celou vesnici, ale také zajistit ochranu před 

přírodními katastrofami nebo nemocí aj. Kurban může být věnován duchovi domu nebo 

křesťanskému svatému – patronu rodiny, klanu nebo vesnice během oslavy dne daného 

svatého. Dále může být věnován osobě u příležitosti narození, svatby, nemoci, pohřbu nebo 

jako součást vzpomínání na zesnulého. Pro Slovany v některých částech Balkánu je kurban 

nezbytným zvykem při stavbě. Oběť je vykonána, když jsou položeny základy nebo během 

nich, když se někdo přestěhuje do nového domu, nebo když domov má být oslavován, když se 

kope nová studna, během kalendářních zvyků, např. Nový rok, počátek jara a zimy. 

Výběr obětovaného zvířete záleží na povaze svátku. Pokud se jedná o církevní svátek 

nebo zdraví, je zabito bílé zvíře, zpravidla bílá ovce pro ducha domu a pro hostinu patrona 

vesnice černá slepice nebo černý beran, zatímco ptactvo je pro kurban užíváno zřídka. Prase 

je považováno za nečisté zvíře, s určitými výjimkami mezi Srby. V současném Srbsku často 

pečené sele nahrazuje jehně, koza a kůzle jsou považovány za ďábelské a díky tradici 

nemohou být obětovány. Pro svou křesťanskou symboliku je jehně považováno za oběť 

nejvíce těšící Boha, zatímco tele nebo vůl jsou zabíjeni pro obecně vesnické svátky. 54 

Maso obětovaného zvířete je většinou rozděleno do částí a přidělováno mezi obyvatele 

vesnice či věřící, rodinu aj. Ani u nestinarů tomu není jinak. Nejčastěji je maso povařeno ve 

vodě samotné nebo se zeleninou. Velmi často se k masu obětovaného zvířete jí domácí chléb. 

54 SIKIMIĆ, B.,HRISTOV, P.: Kurban in the Balkans, Belgrade 2007, str.12 – 13
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Chléb jako takový má historii starou tisíciletí. Ze starší literatury je známo, že u nás se říkalo  

chlebu „boží dárek“. Různost typů, ale i ingrediencí nevznikala náhodně nebo z rozmaru 

pekařů, kteří chtěli obměnit své nabízené výrobky. Bylo to především na základě dostupnosti 

surovin, které se při výrobě různých druhů chleba a chlebových placek používají. Až později 

se zjišťovalo, jaký který druh je kvalitnější a prospěšnější našemu zažívacímu traktu. A tak 

vznikly různé variace obilnin, tloušťky, tvaru a vzhledu. Na Balkáně dominují kynuté chleby, 

tzv. kvašený chléb, bílý chléb. V dnešní době je pro nás kynutý chléb již samozřejmostí. 

Kvásek vytvořili předkové odložením dobrého kousku z nejlepšího chlebového těsta a nechali 

ho usušit.

V Encyklopedii svátků a obyčejů Bulharů55 se pod pojmem kurban rozumí: 1) krvavá 

oběť (zvířecí oběť), 2) svátek, 3) obřadní „trapeza“ – jídelní stůl obložený obřadním jídlem, 

nejčastěji masem obětovaného zvířete, chlebem, oblohou, zeleninou aj., 4) druh jídla 

připraveného z masa obětovaného zvířete, 5) nevinná oběť. Jak je patrné, kurban je nedílnou 

součástí oslav na Balkáně a to v mnoha podobách. Obětované zvíře při nestinarských 

slavnostech by měl být tří- nebo pětiletý beran, ovce či tří- nebo pětiletý býk. Místo, kde 

dochází k obětování, se udržuje čisté. Zvíře se zabíjí s hlavou směřující na východ. Játra 

obětovaného zvířete se smaží a zbytek masa (pravá lopatka) se vaří v konaku. Toto jídlo vaří 

pitropka s ostatními ženami na trapezu. Na trapeze v konaku se mimo masa nachází dále 

chléb (dva druhy), ovoce, k pití zde nalezneme víno a rakiji. Nad trapezou stará nestinarka 

pronáší své sny-proroctví, a to nejen pro vesnici, ale i celý svět. Lidé poslouchající proroctví 

nesedí na zemi, nýbrž na poduškách. Existují svědectví, že opilí vesničané po večeři ještě 

tancují choro před konakem. Ikony zůstávají v konaku přes noc. Zbylé maso obětovaného 

zvířete se rozdá syrové po kouscích nebo je uvařeno na jiném místě. Kousky uvařeného masa 

dostane každý, kdo chce a přinese si z domova talíř. 

Jak již bylo uvedeno, maso z obětovaného zvířete se rozdělí, není zpracováváno 

společně na stejném místě. Dříve se maso rozdávalo zejména v syrové podobě a každý si ho 

připravil sám doma. Hlava a ostatní vnitřnosti obětovaného zvířete zůstanou člověku, který ho 

skolil.56

55Календарни празници и обичаи на българите, София: изд. Марин Дринов 2003, str.45
56ФОЛ, В., НЕЙКОВА, Р. Огън и музика, София: Тилия 2000, str.287-8
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6. Závěr

Nestinaři  jako  malá  sociální  skupina  vytvářejí  své  komunity  na  vesnici.  Počet 

nestinarů se neustále snižuje, protože dochází k odchodu mladé generace do měst. Nestinaři 

vytvářejí společenství založené na příbuzenských vztazích. Posilování identity zajišťuje starší 

generace.  Základním článkem  této  skupiny  je  rodina.  Nestinarem  se  nemohl  a  ani  dnes 

nemůže stát nikdo, kdo nepochází z rodové nestinarské linie. Člen společenství si osvojuje 

znalosti zvyků a kultury. Mezi nestinary dochází k vzájemné bezprostřední sociální interakci. 

Větev nestinarské skupiny nalezneme i na řeckém území pod názvem anastenaři.

Vnější svět pronikl do obsahu i formy obřadů. Odraz reálného světa můžeme nalézt 

např. v oblečení obřadníků, v používání rekvizit, v repertoáru písní aj. Současníci 

nevykonávají výroční obyčeje pro svou původně magicko-prosperitní funkci, ale spíše pro 

zábavný obsah spojený s chápáním obyčeje jako projevu společenského života v dané 

komunitě. Konečně vliv sociální reality můžeme vidět i v komercializaci některých výročních 

obyčejů. Zvyky vykonávané původně spontánně s nadšeným zapojením celé vesnice jsou 

dnes organizovány určitými složkami pro finanční efekt. Nestinarské tance doplňuje pouť, 

prodej suvenýrů. Odraz sociální reality ve výročních obyčejích je tedy mnohotvárný. Stabilita 

a variabilita tvoří základ každé tradice a lidové tradice obzvlášť. 

Otázka vztahu tradic lidové kultury k dnešku se stala aktuální v druhé polovině 

dvacátého století. Tradice jsou ovšem velmi složitým společenským jevem. Formují se v 

procesu způsobu života v kultuře i ve společenském jednání lidí. Folklór je potřeba považovat 

za živé dědictví, jež lid převzal z minulosti, které se však přizpůsobuje současným hodnotám. 

Ne všechny tradiční jevy jsou živým dědictvím a jsou schopny transformace pro kulturní 

potřeby a požadavky moderní doby. Řada prvků ztratila dnes už svůj význam v životě lidu a 

mnohdy nemá současnému člověku co říci. Je ovšem také nesporné, že v tradicích lidové 

kultury nalézáme mnoho hodnot, které i v dnešní době neztrácejí na svém významu a stávají  

se součástí nového mladého společenství. Estetické normy venkova jsou v neustálém vývoji. 

Lidé se stěhují za prací do měst, opouštějí tradiční zemědělský život. Mnoho tradic bylo 

lokálně omezeno. Životnost obyčejové tradice se tak snadněji udržuje v málo dostupných 

oblastech. Lidovou kulturu a také její folklorní část však nelze považovat za historicky 
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uzavřenou. Stále něco ztrácí, ale i přijímá. Reaguje na vnitřní, ale i vnější podmínky života  

společnosti, mění svůj obsah, formu i funkce. Tradiční lidová kultura je nahlížena v kontextu 

k ostatním složkám společenského a kulturního dění regionu. Tradiční formy kultury tvoří jen 

část celku kulturního života a procházejí neustálým procesem změn. Rozvoj kultury, zvláště 

kultury lidové, není bez tradice možný. Tradice je na jedné straně souhrnem kulturních zisků, 

na straně druhé dynamickým činitelem umožňujícím rozvoj kultury. Na vesnici byla tradice 

vždy přirozenou stránkou života, byla vnímána jako duchovní potrava. 

Činnost každé skupiny je efektivní pouze tehdy, daří-li se jí prosazovat v rámci 

společných zájmů i zájmy jednotlivých členů. A to je ožehavý problém budoucnosti nestinarů 

i anastenarů. Petr Konstantinov ve svém pozorování nestinarů z počátku 90. let 20. století 

konstatuje, že se stávají jen atrakcí pro pobavení.57 Staří předávají své znalosti a svou kulturu 

mladé generaci. Ta ovšem neshledává víru svých předků za atraktivní a neztotožňují se s ní. 

Motivační pohnutky jsou podmiňovány kulturním prostředím, ve kterém daná skupina působí, 

ale i rozdíly v osobnostních charakteristikách jejích členů. Problémy nízké motivace se 

obvykle nevyskytují ve skupinách, kde se členové vykazují vyšším počtem společných 

sociálních charakteristik (původ, pohlaví, věk, vzdělání, sociální postavení, společná 

rezidence, etnická příslušnost aj.). Sociální skupiny jsou dynamickým prvkem společnosti. 

Nestinarství se musí vyvíjet. Účinnost působení nestinarství, jeho efektivita závisí na tom, 

nakolik se jeho členové v praxi identifikují se skupinovými zájmy a cíli. Jestliže má být 

působení skupiny efektivní, je třeba, aby každý její člen naplňoval určitou část společných 

úkolů. Pokud probíhá činnost členů skupiny na bázi kooperace, koheze a subsidiarity, skupina 

jako celek svou homogenitu posiluje.

Bulharsko se v posledních letech potýká s jednou z nejnižších natalit v Evropě. Skoro 

30 % studentů a mladých hodlá svou rodnou vlast opustit. Tato fakta mají za následek nízký 

počet mladých lidí, na rozdíl od ostatních států starého kontinentu. Sofie je centrem, jež se 

silně odlišuje od zbytku země. Čtenář si jistě pomyslí, že tento rozdíl mezi venkovem, 

menšími městy a hlavní metropolí je typický nejen pro Bulharsko. Nutno ovšem objasnit, že 

právě na území Balkánu je tato propast nesmírně patrná. Pohled na folklor se bezpochyby liší 

dle místa narození mladých. Přesto zde můžeme nalézt společné prvky. Na jednu stranu 

tradice přežívají v písních čalgy, na druhou stranu mnoho odborníků napsalo, že bulharský 

folklor v čisté podobě nepřežije půl století. Je těžké posoudit to. Když přijede turista ze 

57КОНСТАНТИНОВ, Петър: Вечният Бог, София: Изд.Феникс 1994, str. 166
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zahraničí, jistě tvrdí pravý opak. Na nádvoří hotelů, u bazénů, všude slyší tradiční východní 

rytmy. Za málo peněz se může naučit tradiční místní tance choro a računicu, jako součást  

pobytu zhlédne „nestinarské“ desetiminutové tance po žhavém uhlí, ochutná po domácku 

pálenou rakiji. A čím víc má peněz, tím více je rakije opravdu domácí, nestinaři mají ty pravé  

kroje, tanečníci se kolem něj točí v rytmu chora. Vše je „opravdové“. Mnozí turisté sami 

zkusí chůzi po rozžhaveném poli uhlíků, doma pak ukazují sousedům puchýře, neznajíce 

historii ani víru s nimi spojenou.

Pravděpodobným  důvodem zániku  nestinarských  tanců  je,  že  se  jim  věnuje  málo 

mladých lidí, zanikají a nedodržují se ve své čisté formě, jak tomu bylo dříve. Je tedy nutné 

přesné  zdokumentování  celého  průběhu  slavností,  jejichž  jsou  tance  součástí.  Další 

domněnkou je, že nestinarská víra ve své čisté podobě již skoro neexistuje.

I  v  Řecku  většina  mladých  odchází  z  vesnic  do  měst  za  prací.  Během  slavností 

anastanerů jsem viděla tento sestup mnohem výrazněji. Anastenaři se neoblékají do tradičních 

oděvů. Ve své víře je ale starší generace stále pevná. Jen ji není komu předávat.
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7. Resumé

Tato diplomová práce věnuje pozornost prozkoumání malé skupiny nestinarů. Důraz je 

položen na materiální i duchovní kulturu a způsob života. Poznatky jsou získány intenzivním 

terénním výzkumem.

Práce se dále zabývá uctíváním pravoslavných ikon a obětováním zvířat svatým. V 

tomto případě nalezneme paralely i v Řecku u tzv. anastenarů. Dále práce zachycuje strukturu 

nestinarské společnosti, její minulost a současnost. Informace jsou čerpány z odborných 

bulharských publikací.

7. Summary

This body of work aims to explore and study small subculture of nestinars. Main focus 

is spiritual culture and their way of living. Field research maps main nestinar ceremony.

Other interest is in worshipping of the orthodox icons and animal sacrifice. We can 

also find a notice about nestinar's paralelle in Greece – anasterária. Description of social 

structure of nestinars and its past is also part of the thesis. Conclusion shows personal 

reflection and thoughts about  future of the group. Most of the information sources were 

professional bulgarian books. 
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9. Obrazová příloha

Ikony sv. Konstantina a Eleny, světci jsou vždy vyobrazeni s křížem

Zdroj: СТРАТЕВА, Лилия: Български светци и празници, Труд 2005, str. 235
Zdroj:http://bg.wikipedia.org/wiki/D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Brosen_icon_const
antine_helena.jpg
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Foto: Alexis Zavialoff
Kostel ve vesnici Bălgari před obřadem



Foto: Alexis Zavialoff

Oblékání ikon
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Foto: Alexis 
Zavialoff
Konak – zapalování svíček



Foto: Alexis Zavialoff

Chlapci nesou „oblečené“ ikony světců
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Foto: Alexis Zavialoff
Pitrop v čele k posvátným ajazmům

Foto: Alexis Zavialoff
Pitrop rozlévá nestinarům vodu z posvátného pramene
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Foto: Alexis Zavialoff
Nestinarka „v ohni“, zatím bez ikony

Foto: Alexis Zavialoff
Obětování zvířat (muži, kteří zvířata zabíjejí, jsou řezníci – z rodiny nestinarů)



Ikony světců (tzv.velké ikony)

Látka, do které se ikony „oblékají“ (zadní plná strana, vepředu jsou s otvorem, aby bylo vidět 

vyobrazení)
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Tradiční trapeza

Látka, do které se ikony „oblékají“ (zadní plná strana)
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