
ЗАНАЯТИ

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България
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Н естинарството 

или ритуалното 

танцуване върху 

жарава е древен български 

обичай, в който има както 

християнски, така и 

езически елементи. Смята 

се, че произхожда още от 

траките, и по-точно от 

техния култ към слънцето.

Върху жаравата могат да 

танцуват само нестинари, 

т.е. хора, посветени в 

тайнството на ритуала.  

В някои села нестинарите са 

били потомствени, а в други 

те произхождали от т.нар. 

нестинарска общност. 

Нестинарите могат да 

бъдат както мъже, така и 

жени.

Въпреки че нестинарството 

е свързано с целогодишни 

ритуални практики, 

върховият му момент  

е на 3 юни, когато по 

стария български

Ритуалът се практува 

само в района на 

планината Странджа. 

В миналото е бил 

разпространен и в 

района на Беломорска 

Тракия.
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календар се отбелязва 

празникът на двамата 

светии Св. Константин 

и Св. Елена. Светиите се 

считат за покровители  

на нестинарите.

В деня на празника 

ритуалните икони на 

двамата патрони се 

обличат със специална 

украса и с тържествено 

шествие се отнасят до 

аязмо, където се пръскат 

със светена вода. 

Привечер нестинарите, 

водени от епитропа 

(църковния настоятел), се 

отправят към параклиса 

на Св. Константин, където 

кадят тамян, палят свещи 

и се молят пред иконите.

Междувременно на площада 

в селото се подготвя 

жаравата. Още по обяд се 

пали голям огън, който се 

поддържа до вечерта, след 

което натрупаната жарава 

се разстила във формата на 

правилен кръг, около който 

по-късно се настаняват 

хората от селото.

Когато се стъмни, 

нестинарите, съпровождани 

от тъпанджия и гайдар,
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се отправят към селото. 

Музикантите изпълняват 

три вида мелодии. Първата 

мелодия съпровожда 

шествието от параклиса  

до жаравата. 

Ритуалният танц се започва 

от главния нестинар. 

Опиянен от ритъма на 

тъпана, той влиза пръв в 

огнения кръг и го прекосява 

на кръст. След това го 

последват и другите 

нестинари. Техният танц 

върху жаравата е много 

характерен със ситните си 

стъпки. По време на танца 

музикантите изпълняват 

втората си нестинарска 

мелодия. 

Кулминацията на празника 

е т.нар. Костадинско хоро, 

което се танцува под 

звуците на третата
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мелодия. Това хоро е много 

различно от всички останали 

хора в България. То започва 

с ляв крак, което е много 

нехарактерно за български 

танц. Играе се от цялото 

село за здраве.

Въпреки че обичаят е 

обвързан с конкретна 

дата, през цялото лято 

в селата на Странджа се 

правят възстановки, които 

привличат много български и 

чуждестранни гости.

Нестинарските традиции 

са най-добре съхранени в 

село Българи. 
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