
                                                    Баба Марта - 1 март

     Според народните представи, този ден преобръща времето 
и  бележи  началото  на  пролетта.  Образът  на  Баба  Марта  е 
двойнствен : тя е ту весела, ту сърдита.
    В моето семейство този празник винаги се е празнувал и 
дори сега, далеч от България, ние продължаваме да правим 
мартеници  и  да  подаряваме  на  всички  наши  приятели  за 
здраве и любов,  дълъг живот,  за плодовитост и изобилие. 
     Легендата разказва, че началото на мартеницата  поставила 
Хуба – сестрата на хан Аспарух. Когато  Велика България се 
разпаднала  и  хан  Аспарух  с  част  от  прабългарското  племе 
тръгва да търси нови земи, Хуба била пленена. Когато ханът 
праща вест на сестра си къде се намира, тя успява да избяга 
със  своя  кон  и  сокол, след  което  започва  денонощна  езда. 
След като конят капва от умора, тя вързва на сокола бял конец 
и го пуска, за да извести своя брат. Но след като соколът е 
пронизан, половината конец бива обагрен с червена кръв. Все 
пак  Хуба успява да намери своя брат и така побеждава.  По 
този начин се поставя началото на традицията на Първи март 
да  се  подаряват  усукани бели и  червени конци за  здраве  и 
любов,  за дълъг живот и победа.



     Мартеницата   е   символ –  бялото е знак на красотата, 
символ  на  чистотата,  на  радостта,  а  червеното  –  цвят  на 
жизненост,  здраве,  любов,  цвят  на  победата  и  живота. 
Усуканите бял и червен конец са своеобразен амулет срещу 
злите сили. Обикновено мартеничките се връзват на дясната 
ръчичка на дечицата, на клонките на плодните дръвчета, на 
рогата на домашните животни. Мартениците пазят човека от 
уроки и болести;  свалят се тогава,  когато се види за първи 
път щъркел и след като се свалят, се закачат на разцъфнало 
(или зелено) дръвче. 
       Широко е разпространен и друг обичай–избиране на ден 
от месец март: всеки си намисля определен ден от месец март 
и по него познава каква ще му е годината – ако е слънчев, ще е 
успешна; ако вали и времето е лошо – ще има трудности.   
       Народното чувство за красота, което създава оригинално 
творчество, се проявява по-късно. Обикновено направени от 
вълна, мартениците са във вид на парички, топчета, пискюли, 
пулчета.  За  мен  лично  най  хубавите  мартенички  са 
българските  куклички  "Пижо  и  Пенда".  Червеният  цвят  е 
средство  за  предпазване  от  болести.  Бялата  вълна  в 
мартеницата предвещава дълъг живот,  а  червената–здраве и 
сила, толкова необходима на всички в края на зимния сезон.
      Независимо от своя произход, мартеницата остава един от 
най – емблематичните и обичани символи на България. Бяло – 
червеният  конец  е  това,  което  в  един  ден  свързва  всички 
българи, независимо от това къде се намират. Ето защо всеки 
българин  носи  мартеница  на  Първи  март,  символизираща 
вярата, че от сега нататък всичко ще е по-добро.  
   Хората  се  усмихват,  защото  вярват,  че  са  спечелили 
благоразположението  на  Баба  Марта.  Баба  Марта  е  много 
добра към хората, които носят мартеница и по тази причина 
всички  ние  сме  съхранили  тази  прекрасна  българска 
традиция. 
    С  Първи  март  слагаме  края  на  зимата, в  очакване  на 
пролетта  сме  и  на  всички хубави  неща, които   биха  ни  се 



случили от  този  момент,до  края  на  годината.  Това  е  нещо, 
което свърза всички Българи по света – традиция, обичай и 
най вече вяра в доброто бъдеще. 
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