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Мартеница

Мартеницата е обредна украса от 
усукани конци. Изработва се предимно 
от вълнена или памучна прежда в два 
основни цвята – бяла и червена, с 
което българите се закичват всяка 
година на 1 март – празника Баба Марта.



Разпространение

Като цяло мартеницата е позната на 
по-голямата част от населението на 
Балканите, но главно българите са 
успели да я превърнат в предмет с 
обредно-художествена стойност, 
който с годините добива все по-
голямо значение, като се вписва в 
културния живот на страната.



Обичай

Всички окичват на роднините и 
приятелите си мартеници. Носят се до 
настъпването на пролетта. След това се 
поставят на дърво или под камък. Друг 
обичай е мартениците да се носят докато 
се видят първите щъркели и чак тогава да 
се закичат на дърво. В някои краища 
на България с мартеници се окичват и 
домашните животни и плодните дръвчета.



Приказки за Баба Марта

Във фолклора Баба Марта е 
представена като сестра или като жена 
на Голям Сечко (януари) и Малък 
Сечко (февруари). Тя винаги е 
недоволна от тях – или са ѝ 
изпили виното (ако са ѝ братя), или че 
са свършили някоя голяма пакост. 
Старицата (невестата) им се гневи, 
вследствие на което времето се разваля.



Легенда

Според едно от преданията хан 
Аспарух получил дар от сестра си под 
формата на китка, привързана към 
крака на лястовица с бял конец. 
Червената багра била от кръвта на 
птицата, чийто крак бил наранен от 
конеца. Предполага се, че лястовицата 
е пристигнала при хан Аспарух точно 
на 1 март, откъдето води началото си и 
традицията на този ден всички българи 
да си даряват червено-бели мартеници 
за здраве, щастие и сполука.



Пижо и Пенда

Пижо бил хубав, скромен младеж и вечно помагал на 
някого. Затова и бузите му били винаги червени. Пенда 
била най-красивата мома в цялата околия. Притежавала 
честна и скромна душа, а кожата й била най-бялата, 
която някой някога е виждал. Пижо бил запленен от 
нейната красота и я поискал за жена. Така двамата млади 
вдигнали голяма сватба, а хората, възхитени от хубавата 
двойка, решили да ги обезсмъртят в две фигурки - на 
червен момък и бяла невеста. Така и до днес Пижо и 
Пенда ни наблюдават всяка година от мартеничките и ни 
напомнят, че силата на любовта облагородява човек и го 
прави безсмъртен.











Благодарим за вниманието!

Честита Баба Марта!


