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       Всяка година на 1 март българите посрещат Баба Марта и отбеляз-

ват една от най-хубавите български традиции, като се окичват с бяло-

червени мартеници. За здраве, за радост и в очакване на края на 

зимата и настъпването на пролетта. Колко е древна тази българска 

традиция, едва ли някой може да каже. Никой друг народ  по света 

няма подобен обичай. Мартеницата е символ на мир и любов, на здра-

ве и щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отно-

шенията, а в червения – топлотата на приятелството и взаимната 

обич. 

       Първите мартеници, предназначени за окичване на хората и 

добитъка, били само от усукан бял и червен конец. По-късно в някои 

области се прибавили златна или сребърна паричка, която служела за 

предпазване от болести. Днес мартениците се изработват все по-

красиви и оригинални, от най-различни материали, мъниста и конци. 



2 
 

 

      ОБИЧАИ 
       Носенето на мартеници е български народен обичай. Баба Марта е 

един от най-почитаните български обичаи, запазил се от древността 

до наши дни. На 1 март всеки подарява на своите близки  мартеница, 

която ще го дари със здраве и сила през следващата година.  

       Според традицията на този 

ден стопанката на къщата 

трябвало да стане рано на 

празника, да застели пред прага 

червен пояс и да покрие посевите 

и овошките с червен плат, та да 

не се люти Баба Марта и да се 

прогонят злините от дома. 

Измитала двора, запалвала буен 

огън и простирала или закачвала 

пред дома си червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани 

червени конци. Вярва се, че те пазят къщата, за да не влезе в нея  

злото – болести и немотия. Като ги видела, Баба Марта щяла да се 

разсмее и да пекне слънце. Традицията повелява на 1 март всички 

жени да са облечени в червено, за да е щастлива Баба Марта и да не 

веят бури и хали. 

       Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите 

сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след 

това всички прескачат жаравата. Някъде възрастни жени не излизат 

извън дома, за да не срещнат Марта и да я разсърдят, тъй като тя ще 

се усмихне и времето ще е хубаво, само ако я срещне  млада жена или 

мома. На Марта жените не перат и не простират бели дрехи, за да не 

падат слани и градушки. Децата, като се събудят, тичат да прескачат 

огъня, за да не ги вестява болест и да им е весело през цялата година. 

После им връзват мартенички от усукани бели и червени конци. 

Когато долита първата лястовичка или щъркел, децата свалят 

мартеничките и ги закачат на първата  цъфнала клонка. Според едно 

поверие мартениците се слагат под камък и след девет дена се гледа 

какво има под него. По това какви животинки са се завъдили на 

мястото, в миналото гадаели каква ще бъде годината. Вярвало се, че 
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ако под камъка пъплят мравчици, то ще се въдят овцете, ако са по-

едри буболечки – кравите и едрите говеда. 

       В някои краища на страната наричат седмицата, започваща от  1 

март, „Броените дни“ – по тях гадаят какво ще бъде времето през 

годината. В народните вярвания Баба Марта е предвестница на про-

летта. Според преданията тя е сестра на Голям и Малък Сечко (Януари 

и Февруари) и винаги е люта, защото двамата ѝ братя всяка година 

изпиват виното и не я оставят дори да го опита. Оттук идва и 

поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, защото настро-

ението ѝ оказва силно влияние върху времето. Когато е засмяна, вре-

мето е слънчево и топло, но ядоса ли се, задухва силен вятър и облаци 

закриват слънцето. 

 
                 

ЛЕГЕНДАТА ЗА БАБА МАРТА 

 
 

 Живяла Марта със своите братя далеч в планината. Братята ѝ 

носели едно име – Сечко. Само че единия наричали Малък, а другия – 

Голям Сечко. От високата планина те виждали и чували всичко, 

каквото става по земята. Усмихвала се Марта, погалвала и гадинки, и 

тревички. Стопляла простора с благата си усмивка, блестяло като 

златно слънцето, прелитали весело птичките. Веднъж една млада 

пъргава невеста подкарала овчиците си в планината да попасат, 

защото топло слънчице огряло, птички се обадили.  
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       – Не извеждай, булка, ваклушите на паша, рано е! – думал ѝ 

свекърът, стар стария. Преживял много той и мъдро може да поучи. По 

слънцето познавал старецът кога ветровете ще завеят, по месеца 

разбирал кога дъжд ще захване, кога град ще бие, кога зла зима ще 

вилнее. 

       – Кирпикожусите цъфтят сега, снахо – топло ѝ напомнил   

старецът. – Това е цвете лъжовно, не прецъфти ли, не му вярвай, 

кожухчето не сваляй! 

– Е, тейко, какво ще ми стори Марта? Тя е жена и зло на жена не 

може да направи – казала невестата и подбрала овцете и козите към 

планината. 

       Дочула Марта тези думи и тежка мъка ѝ домъчняла. Нищо че е 

жена, и тя може да покори слънцето като братята си, и тя има сила и 

бури, и хали да посее, и тя знае кога слънчев благодат да прати. Какво 

от това, че жена ѝ думат! Не минало много. Тъмни облаци надвиснали 

над планината. Ветровете забрулили безмилостно набъбналата гора, 

леден сняг зашибал, захванала люта зима. Сковала се земята, замлък-

нали птиците, секнал ромонът на ручея. Непокорната млада овчарка 

така и не се върнала вече. Тя останала вкаменена заедно с овчиците си 

горе в планината. 
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ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ 

НА МАРТЕНИЦАТА 

 
 

       Легендата се отнася за времето, когато българският хан Аспарух 

бил на десния бряг на река Дунав. Брат му Баян и сестра му Хуба го 

чакали на левия бряг и търсели място, където могат да преминат 

реката, за да дойдат в България. Вързали края на бяло кълбо за крака 

на птица сокол, за да полети и им покаже пътя, по който да минат. 

Хазарска стрела пронизала Баян. Бликнала алена кръв и обагрила 

бялата връв, която трябвало да послужи като знак за хан Аспарух, че 

скъпите му брат и сестра идват при него. Той разбрал, че макар и след 

много трудности близките му ще бъдат скоро при тях. След като 

получил вестта, Аспарух късал конци от бяло-червената нишка, 

връзвал ги на ръцете на войниците си, наричал и повтарял: “Нишката, 

която ни свързва, да не се прекъсва никога. Да сме здрави, да сме 

весели, да сме щастливи, да сме БЪЛГАРИ!” 
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Пожелания за здраве 

 
 

       Дали още от времето на хан Аспарух, или от по-близкото минало, 

но наричанията са типични за този хубав пролетен празник. Не ги 

забравяйте, особено ако решите сами да изработите мартениците за 

деца, приятели и близки. 

 Пожеланията за здраве и по-малко ядове трябва да се 

изричат, докато се връзва възелът (ако мартеницата е за 

ръка). Вярва се, че това превръща спирално преплетените бели и 

червени конци в мощен амулет, своеобразен талисман, който 

пази от злини. 

 За да не забравяме традицията, мартеницата трябва да се 

свали, когато детето види първия щъркел или лястовица, 

като се завързва на цъфнало дръвче.  

 

Баба Марта бързала, 

мартенички вързала, 

на момиче и кокиче, 

на момче и на дръвче! 

Аз пък ще вържа на теб, 

с пожелание за късмет! 

 

Люта или слънчева, Баба Марта идва с по-дълги дни и 

разбира се – с повече време за игри.  

 



7 
 

               Наричания за Баба Марта 
 Баба Марта бавно иде и куцука през снега,  

с мартеници ще окичи всяка срещната врата. 

 

 Баба Марта бърза, бърза,  

крачи тихо по снега, 

на всяка срещната вратичка  

тя слага мартеничка. 

Да ни пази тя от зло  

и да бъде за добро, 

здраве, щастие, късмет  

дарява тя навред. 

Животът да ни бъде лек. 

 

 На всеки ти за здраве мартеница закачи. 

Пожелай му щастие, радост и безброй пари. 

 

 Баба Марта ей сега,  

ще пристигне от гората.  

С радост и цветя я посрещнете,  

и с целувки я дарете. 

 

 Бързо, бързо от планината  

в най-шарената си премяна  

пак пристигна сред децата  

Баба Марта – най-добрата! 

 

 Баба Марта днес разнася 

пълна кошница с цветя, 

и на всеки на ръката връзва някаква мечта.  

С пожелание за здраве, радост и много сбъднати мечти! 
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 Цъфна бялото кокиче, 

нежно хубаво момиче, 

а до него минзухарче, 

да му бъде то другарче. 

Честита Баба Марта! 

 

 

НА БАБА МАРТА  

 

Плети, плети, бабо Марто, 

изплети ми мартенички,  

да ги вържем на ръчички, 

да излезем на полето, 

да наберем иглика, 

кукуряк и минзухарче,  

да посрещнем гостенките –  

лястовички бързокрили, 

кукувица самотница, 

кърко-щърко жабара, 

че ни водят пролетта, 

да натопли земята, 

да разтупка сърцата. 

 

Елин Пелин 
 

Още стихотворения за Баба Марта можете да прочетете тук: 

http://purvite7.bg/stihotvoreniya-za-baba-marta/ 

 

 

Източници: http://legendite.blogspot.bg 

             http://sanovnik.bg/pojelaniq_baba_marta 
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