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Всички познаваме мартеницата, този усукан червен и бял вълнен конец от народното
схващане предпазва човека от уроки, зли очи и демонични същества. Това разказа в
интервю за Радио “Фокус”- Видин Десислава Божидарова, етнолог на историческия
музей в гр. Видин
. Със мартенички ритуално са се окичвали децата и момите, което е ставало на 1-ви
март, а самата мартеница е трябвало да бъде приготвена от чиста жена в навечерието
на празника, а чиста жена означава – възрастна жена. Етнографът разказа още, че тя
не трябва да се е докосвала до огън, когато започне да приготвя мартениците усуква
белите и червените конци и започва да закичва момите и децата. При децата
мартениците се връзват на ръката, а на момите като гердан на шията. Мъжете носят
мартеницата в пояса си или вързана за пръста на крака. За здраве се закичват и
домашните животни както и някои растения и овошки.Самата жена не трябва да е
доклосвала огън, защото в този случай мартеницата загубва своята магическа сила.
Всички знаем, че мартеницата се носи до появата на първите прелетни птици: щъркели,
лястовици и до първото закукване на кукувицата. След това се връзват на плодно
дърво или се поставят под камък. Ако мартеницата се постави под камък на другия ден
трябва да се погледне под камъка и да се види какво насекомо има там. Ако има
червейче или голям бръмбър значи, че през годината ще се плоди едрия рогат
добитък, ако пък има мравки ще има плодородие по овцете и козите, допълни още
Божидарова и поясни, че широката употреба на мартеницата се обяснява с магическата
сила на червения цвят, който има способността да пропъжда злите сили и болести. Със
настъпването на пролетта трябва да се прогонят всички сили, да дойде доброто за да
може годината да е благополучна за стопаните, дома и домашните животни
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