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Празникът Баба Марта е характерен за цяла България и за региони, където живее
компактно българско население, каза за Радио “Фокус”- Видин Десислава Божидарова,
етнограф в Регионален исторически музей-Видин. Празникът е насочен изцяло към
посрещането на пролетта. Навсякъде се подаряват мартеници, окичват се дърветата,
животните и къщите. Мартеници се връзват на ръцете на децата и младите жени,
мъжете ги носят малко по-скрито. Женените мъже носят мартеницата в десния си
чорап, докато ергените могат да си вържат мартеница и на кутрето. Десислава
Божидарова обясни, че другото наименование на мартеницата е кичка – нещо за
кичене, а на мъжете не им приляга да се кичат. Първоначално мартеницата е служела
като амулет, а не толкова като украса. Тя е трябвало да предпазва от зли сили, уроки,
лоши очи и демони. „Във всеки един преходен период, който се случва в живота на
хората, има такива дни, в които трябва да се предпазим по някакъв начин. Точно този
преход от зима към пролет налага предпазването с мартеница”, каза етнографът. Тя
обясни, че по традиция мартеницата се носи до 9 март, до 25 март, до първото виждане
на щъркел или цъфнало дърво – нещо, което да ни покаже, че пролетта вече е дошла и
този преход е преминал и ние не трябва да носим този амулет, който ни предпазва в
тези дни. Мартеницата се прави от усукан бял и червен конец, но в нея се слага чесън,
мидена черупка, паричка, синьо мънисто - все неща, които са характерни като
предпазващи от лошотията. „Затова на днешния ден всички трябва да се усмихнати,
къщите да са почистени, за да дойде Баба Марта на чисто”, обясни Десислава
Божидарова. Самата мартеница като символ присъства и в сватбената обредност.
Знамето, което се прави - уруглицата, също е комбинация от бяло и червно. Тя цели да
предпази младото семейство в прехода от лоша поличба от лоши очи, каза Десислава
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Божидарова. Тя добави, че така мартеницата се появява и в други периоди от
годината, но на първи март почитта към този амулет е концентрирана.
Радио “Фокус”- Видин
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