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Dotkněte se Bulharska!
Vážení čtenáři, pokračujeme s naší rubrikou Dotkněte se Bulhar-

ska, která souvisí s myšlenkou, že ať jsme kdekoli na světě, Bulharsko 
navždy zůstává v našem srdci, neboť je to nejkrásnější místo na Zemi. 
Zároveň je však tento sloupek určen také našim českým přátelům, 
fakta ukazují, že pokud navštívili naši zemi alespoň jedenkrát, zami-
lovali si ji a vracejí se znovu a znovu. Pro většinu z nich je Bulharsko 
především černomořské pobřeží s jeho rozsáhlými písečnými plážemi 
a výtečnou kuchyní s vůní aromatické čubrice. My ovšem víme, že naše 
země není pouze moře. Ona uchvacuje i nás samotné svými „veselými 

údolími“ a „obřími horami“, kulturními a historickými památkami, ja-
kými se mohou pochlubit jen málokteré evropské země. Jakýmkoliv 
směrem se podíváte, odhalíte čarokrásná místa, která si zaslouží být 
viděna, a místní kuchyně navíc obohatí vaše prožitky novými chutěmi 
a vůněmi.

Jak jsme již psali, Bulharsko je rozděleno do 6 regionů: Severozá-
padní, Severní centrální, Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní centrální 
a Jihozápadní. 

Každá z oblastí je svým způsobem specifi cká a unikátní. 

Kde se Bůh dotýká Země

Text a fotografi e: Nadežda Serafi mova (traveler-diary.com) | Překlad: Natalie Kalajdžievová

Náš poslední letošní výlet Vás zavede do jihovýchodní oblasti Bulharska. Z východu tam vane vůně moře, ryb a 

topného oleje, z jihu vůně strandžanských dubů a mystika nestinarů (tanečníků tančících po žhavých uhlících), 

ze severu pak ucítíte duch Balkánu a slivenských zbojníků, západ je plný vzpomínek na dávné Thráky. Tento 

region má řadu předností: bezprostřední přístup k Černému moři, který umožňuje pracovat s dováženými suro-

vinami, jako jsou rudy, ropa a ryby, ale také vyvážet bulharské výrobky do zahraničí. Je zde mnoho pracovních 

míst souvisejících s mořem, přístavy, rybolovem, letovisky, obchodem, službami, stavebnictvím, dopravou a 

rozvinutým průmyslem. Jihovýchodní region zahrnuje okresy Burgas, Sliven, Jambol a Stará Zagora.

Potopený kostel

Možná jste slyšeli o tak zvaném po-
topeném kostele u přehrady Žrebčevo. 
A podařilo se vám někdy dostat se k 
němu suchou nohou?

Pravda je taková, že Žrebčevská 
přehrada by zůstala nejobyčejnějším 
místem pro rekreaci a rybaření, nebýt 
mimořádného příběhu o jejím vzniku 
a o kostelu, jehož obvodové zdi se hrdě 
tyčí nad vodou již více než 50 let. A v 
tom je ta zvláštnost – polovinu roku 
není možné se ke kostelu dostat su-
chou nohou, ale pouze po vodě, proto-
že je ve vodě potopen.

Od začátku jara je budova způli po-
nořená, ale ke konci léta, je téměř celá 
nad vodou. Nám přálo štěstí, a podaři-
lo se nám dostat se ke kostelu po souši, 
a dokonce do něj vstoupit. Mohli jsme 
jej vyfotografovat ze všech stran. Ur-
čitě bychom se sem rádi znovu vrátili, 
až jediným způsobem, jak se k němu 
dostat bude plout po vodě.

Na místě, kde je dnes přehrada, 
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byla již v 15. stol. vesnice Zapalnja. 
V roce 1895 byl v obci vystavěn kos-
tel a byl zasvěcen bulharskému svaté-
mu Ivanu Rilskému. Podle vyprávění, 
každý z vesnice pomáhal stavět tento 
chrám, každý dělal, co bylo v jeho si-
lách – jeden daroval svou zemi na stav-
bu, jiní pomáhali s výstavbou, další šel 
najít kněze do sousedního městečka. 
Kostel byl postaven na kopci, výše nad 
vesnicí, kde se nacházel i hřbitov. Po-
stavili jej mistři z města Trjavny a byl 
vysvěcen metropolitou Gervasijem ze 
Slivenské eparchie (správní jednotka 
pravoslavné církve).

Přehrada Žrebčevo byla postavena 
v letech 1959–1966 na území bývalých 
vesnic Žrebčevo, Zapalnja a Dolní Pa-
ničarevo. Přes prosby a protesty míst-
ních obyvatel byly všechny tři vesnice 
zaplaveny, obyvatelé byli vystěhováni 
do nedalekých obydlených míst. Kostel 
sv. Ivana Rilského je jedinou dochova-
nou vzpomínkou na vesnici Zapalnja. 
Po naplnění přehrady zůstaly na jejím 
dně domy, knihovna, vesnická krčma i 

Kostel sv. Ivana Rilského je jedinou dochovanou 
vzpomínkou na vesnici Zapalnja
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krásné růžové zahrady.
Umožnili lidem rozebrat své domy, 

a přenést cihly tam, kam se přestěho-
vali. Část oltáře kostela sv. Ivan Rilské-
ho byla přesunuta do vesnic Koprin-
ka a Gurkovo a zvon kostela do obce 
Tvardica, s příslibem, že až zemře bý-
valý obyvatel potopené vesnice, zazvo-
ní a oznámí jeho úmrtí. Tato tradice je 
dodržována dodnes.

Již více než půl století se každé jaro 
ponoří osamělý kostel do vody a mů-
žete vidět malé vlnky, které se rozstři-
kují o jeho zdi. Na břehu je pamětní 
místo, kde můžete zapálit svíčku. Na 
konci léta je možné ke kostelu dojít, 
vstoupit mezi zdi a ucítit ducha jed-
né vystěhované a potopené vesnice. 
Můžete si představit, jak se zde kona-
ly svatby a křtiny. Nedaleko kostela je 
opuštěný vesnický hřbitov. Zachovala 
se tu zajímavá pamětní deska, na její 
přední straně je nápis: Vesnice Zapal-
nja, obydlena v 15. století, vystěhová-
na v roce 1962.

Pokud navštívíte kostel v období 
sucha, uvidíte dno přehrady pokryté 
kobercem ze skořápek mušlí. A pokud 
se rozhodnete vidět jej ponořený do 
vody, můžete se stát součástí mnoha 
dobrodružných víkendů na kajacích na 
vodách přehrady Žrebčevo. Ruiny kos-
tela hrdě vystupují nad hladinu vody 
a připomínají vystěhovanou vesnici, 
ztracené naděje a sny. Jen pasoucí se 
stáda ovcí a lehký vánek větru narušují 
klid tohoto překrásného místa.

Stopa Panny Marie

V blízkosti minerálních lázní, 
které se nacházejí 15 km od města 
Stara Zagora, v západní části maleb-
ného Srednogorského údolí se nachá-
zí krásný přírodní úkaz zvaný Stopa 
Panny Marie. Legenda praví, že toto 
posvátné místo bylo lidmi používá-
no k provádění náboženských obřa-
dů už před tisíci lety. Na tomto místě 
se Bůh musel dotknout Země. První, 
zde přinášeli oběti Matce bohyni dáv-
ní Thrákové, po nich to byli Římané, 
poté Slované a Bulhaři, každý se svý-
mi bohy a rituály.

Podle legendy v době starověkého 
Říma, kdy byla tato oblast význam-
nou provincií, římští vojáci mučili 

Kostel byl postaven na kopci, výše nad vesnicí, kde se nacházel i hřbitov
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Ke konci léta budova je celá nad vodou

Kaple Narození nejsvětější Matky Boží
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Tam kde se Svatá Matka Boží dotkla nohou skály, vytvořila se prohlubeň o velikosti lidské stopy
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Způsob přípravy:

Maso očistíme od šlach a 
umyté jej nakrájíme na malé 
kostky. Na pánvi s tukem maso 
osmažíme.

Dozlatova osmahneme na 
drobno nakrájenou cibulku, při-
dáme mrkev, papriky a houby a 
dusíme 5–10 minut.

K již osmahnutému masu při-
dáme dušenou zeleninu, oloupa-
ná a nastrouhaná rajčata (nebo 
rajčatový protlak), olivy a nakráje-
né okurky.

Přidáme veškeré koření vyjma 
petrželky.

Směs dobře promícháme, vlo-
žíme do hliněné misky s pokličkou 
– gjuveče (nebo mísy z jenského skla), do každé misky přidáme 50 ml vody, uzavře-
me a dáme jídlo péci do trouby na 200° C. Až se voda začne vařit, ztlumíme oheň a 
pečeme 70 až 75 minut podle typu trouby a dokud maso není zcela měkké. 

Strandžanská mozaika se podává teplá, posypaná jemně nasekanou petrželkou. 
Pokud máte rádi, můžete horké jídlo posypat strouhaným sýrem. Jako příloha se 
hodí klasická bramborová kaše nebo čerstvý salát.

Kavarma kebab 
„Strandžanská mozaika“

Autentický recept ze Strandžy, Jihovýchodní oblast Bulharska

500 g vepřového masa
3–4 polévkové lžíce sádla
nebo rostlinného tuku
10 stonků jarní cibulky
nebo 5 středně velkých cibulí
2 ks čerstvé červené papriky
1 polévková lžíce rajčatové pasty
nebo 2 střední rajčata
1–2 ks mrkve
200 g čerstvých hub
1 hrst zelených nebo černých
vypeckovaných oliv
1–2 ks kyselých nakládaných
okurek (dle přání)
7–8 snítek petrželky
Čubrica, pískavice (řecké semeno), nové 
koření, kmín, několik bobkových listů, 
pepř, sladká mletá paprika, sůl

Potřebné suroviny:

horlivého křesťana. Svatá Matka Boží 
byla dojata vírou mučedníka a přišla 
mu na pomoc. Sestoupila jako blesk 
i s kojencem v náručí a zachránila ho 
před římskou legií. Tam, kde se dotkla 
nohou skály, vytvořila se prohlubeň 
o velikosti lidské stopy. Pod ní začala 
pramenit voda, čistá jako slzy Matky 
Boží. Někteří ze zraněných vojáků si 
pramenitou vodou umyli rány, a ty se 
okamžitě zacelily.

A jak legenda praví, později Ří-
mané, přesvědčeni o síle křesťanství, 
z vděčnosti přijali novou víru. Od té 
doby se tato oblast stala svatým pout-
ním místem a lidé ho nazývají Stopa 
Panny Marie. Tento mýtus se zrodil 
díky vyjímečně silnému bioenerge-
tickému poli, které zde působí, a díky 
záhadné prohlubni ve skalách, připo-
mínající lidskou stopu, ve které voda 
nikdy nevysychá, ačkoli v okolí je tak 
sucho, že je nutné sbírat dešťovou 
vodu pro potřebu nedaleké kaple Na-
rození nejsvětější Matky Boží.

Blízko stopy ve skále se nachází 
křivolaká trhlina. Říká se, že člověku, 
kterému se podaří protáhnout touto 
trhlinou, bude dáno rozhřešení. Pokud 
neuspěje, pak jeho svědomí tíží hříchy 
a musí učinit pokání. Na stěnách ská-
ly věřící rozeznali obrazy svatých ikon 
vytvořených samotnou přírodou. Ty 
byly poté opatřeny obrysy a vymalo-
vány. Byl zde umístěn také velký kovo-
vý kříž. Nedaleko je uložen kamenný 
sarkofág pocházející z doby římské. 
V chladivých stínech jsou vytvořena 
místa pro odpočinek. Vedle stopy ve 
skále roste strom, na který jsou přivá-
zány různé hadříky, protože lidé věří, 
že se tím osvobozují od zla a nemocí.

Dokonce i ve všední dny chodí ši-
rokou polní cestou lidé z celého Bul-
harska, aby navštívili Stopu Panny 
Marie. Od pradávna se říkalo, že mís-
to má silnou energii a mnoho nemoc-
ných lidí se dokázalo uzdravit tím, 
že se protáhli skalní štěrbinou, která 
protíná skálu se stopou Matky Boží. Je 
mnoho případů, ve kterých bezdětné 
páry vyprávějí, že se jim narodilo dítě 
po té, co se pomodlili u stopy Panny 
Marie. Zde se plní dokonce přání vy-
slovená jen v duchu... Zázraky uzdra-
vení a milosti Matky Boží jsou prý 
nejsilnější 15. srpna, v den největšího 
svátku Bohorodičky. ◆


