
                                                                     Баба Марта

       Баба  Марта  е  един традиционен празник, който  носи  радост  и  щастие  на  целия 
български народ.  Баба Марта  развеселява и подарява усмивки на малки и големи. Той е мой 
любим пролетен празник, който  носи много положителни емоции на мен и моето семейство.

              Най – популярен символ, който българите използват за украшение през месец март, е 
мартеничката. Има много митове и легенди за значението на мартеничката, но главно хората 
я носят, за да им донесе здраве и щастие. Мартеничките се изработват предимно от вълнена 
или памучна прежда в два основни цвята - бял и червен. Мартениците се носят до появата на 
първото цъфнало дръвче или появата на първата пролетна птица. Хората правят това, защото 
се надяват, че това ще им носи късмет през цялата година. 

              Има много приказки и легенди за значението на мартеницата, но хората вярват само в 
някои  от  тях.  Червеното  е  цвят на  победата.  В  Православната  църква  Богородица  се 
изобразява в червена мантия, която символично я представя като  "владичица" и  "царица". 
Бялото е символ на чистота и невинност, на радост. 

            В различните региони на България хората имат различни представи за правенето на 
мартеници. В Родопите мартениците се правят от много различни цветове, а в Софийско и 
Мелнишко основните цветове са син и червен. Хората там свързват синия цвят с небето и 
водата - два от четирите основни елемента. Конецът на мартеницата се усуква задължително 
на ляво.

       Традиционната българска мартеница включва и различни елементи, символи: черупки от 
охлюви за здраве и сила , скилидки  чесън за предпазване от зли демони,  мъниста  против 
уроки, паричка за благополучие. 

        Обичаят за връзване на мартеници е познат на много хора в други страни като Румъния, 
Молдова, Албания, Гърция, Македония и Сърбия. 

         Мартеницата се връзва главно за здраве и плодовитост, но също така и младите девойки 
гадаят по нея за какъв момък ще се оженят. Когато девойките видят за пръв път лястовица 
или щъркел, или видят първото цъфнало дръвче, те оставят мартеничката под някой камък. 
Те могат да погледнат под камъка едва когато отново настъпи есен или зима,  тоест след 
половин година. Когато погледнат под камъка, ако там има полепнали мравки, то това не е на 
добро – ще се оженят за сиромах. 

         Друго вярване гласи, че ако мартеницата се сложи под някой камък за девет дни и ако 
има полепнали мравки, годината ще е богата с овце, ако има по – едри буболечки, едрият 
добитък ще се плоди. Хората вярват, че каквото е времето на Първи март, такова ще е през 



пролетта и лятото. Ако вали дъжд, сняг или духа топъл вятър, пролетта ще е дъждовна, а 
годината  добра и  плодовита.  Ако ли пък се  появи скреж, реколтата  ще е слаба,  лъха ли 
северен вятър – тогава пролетта ще дойде студена. 

        Народните легенди гласят, че Баба Марта може както лесно да се разсмее, така и да се 
разплаче.Март е наричан  "единствения женски месец" в календара. Три са месеците, които 
са олицетворени в българските митични представи. Те са януари, февруари и март. Януари и 
февруари са представени като братя с лют характер - Голям и Малък Сечко. Баба Марта била 
тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту е непредвидимо зла. В  българския 
фолклор Баба Марта е представена като сестра или жена на Малък и Голям Сечко, тоест 
месец януари и февруари. Тя винаги им се карала и била недоволна от тях. Легендата гласи, 
че  Марта,  Малък и Голям Сечко си направили вино. Но те нямали три бъчви, затова го 
направили в една голяма и го разделили на три равни половини, като направили венци от 
тръни за мярка на всяка част.  Малък и Голям Сечко много често ходили да си пийват от 
виното и без да искат изпили частта на сестра си Марта. Един ден  Марта отишла да си пийне 
винце и бурето било празно. Тя им се ядосала и времето се развалило. 

           Легендата за Баба Марта става популярна през 30-те години на 20-ти век. На Първи 
март има някои забрани, които хората  трябва да  спазват.  Като например не  трябва да се 
работи никаква работа, освен почистването на дома, за да не вали градушка. На огъня не се 
слага черно и опушено котле, за да няма главня по житото. Жените не трябва да месят, перат, 
простират или предат. Не се простират бели дрехи, за да не падат градушки. 

           Народната приказка разказва, че ако мартеничките се закачат на клончето на цъфнало 
дръвче или храстче, който ги е закачил, ще бъде здрав и румен през цялата година.Ако ли пък 
мартеницата се хвърли в река, злото ще се оттече и всичко ще  върви по вода. 

           Аз и моето семейство живеем в Ирландия и затова няма как да си купим мартенички. 
Моята баба и моят дядо пращат от България на мен и моето семейство плик с картички и 
мартеници. Ние спазваме всички наши традиции и обичаи, въпреки че не живеем в България. 
Празникът  Баба  Марта  не  е  познат  на  ирландското  общество  и  те  не  го  празнуват,  но 
общественият кръг от българи из цяла Ирландия го празнува.



           Един ден, в ирландското ми училище, моите приятели видяха мартеницата на ръката 
ми и се учудиха какво е това, защото те никога не бяха виждали подобно нещо преди. Аз им 
разказах  за  празника  Баба  Марта  и  за  обичаите  свързани с  него.  На чуждестранните  ми 
съученици много им хареса как изглежда мартеницата, затова им вързах по една и на тях. 
След време,  ние всички заедно отидохме да си завържем мартениците на цъфнало дръвче. На 
тях този празник много им хареса. 

      В  Ирландия  българската  общност  е  много  задружна.  В по -  големите  градове има 
български училища. Децата от  училище „Азбука" в Дъблин всяка година правят мартеници 
по случай Първи март.



         Когато един ден  аз създам мое семейство, независимо къде съм по света, винаги ще 
почитам Баба Марта на първия ден от месец март. Ще предам този обичай на моите деца, за  
да могат те да го предадат на техните и така  никога да не бъде забравян.Толкова много 
митове,  легенди,  песни,  приказки  и  стихчета  са  свързани  с  този  традиционен  български 
празник,който носи радост и веселие на целия народ. Според мен няма сънародник, който да 
не харесва този така важен за България празник.
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