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Тракийска легенда за мартеницата
Мартеницата - символ и на съюза между мъжа и жената, символ на 
здраве и сила, символ на една нова надежда.
Казват, че всяко ново нещо е добре забравено старо. Няма нищо тол-
кова добре забравено от една стара българска легенда. Готови ли сте 
за една напълно различна приказка за мартеницата? 

Много, много отдавна, още 
преди юдеите да заговорят 
за идването на Спасител 

на света, мартеницата е била символ 
на здраве, сила, дълголетие, ново 
начало, но и на мъжественост и сме-
лост. Звучи странно, че мъжестве-
ността и смелостта в значението на 
сплетените бели и червени конци 
по българските земи изчезва съвсем 
неотдавна – в началото на XX век. 
Питали ли сте се защо класическа-
та и най-популярна мартеничка и 
до ден днешен изобразява вплели 
съдбите си червен мъж и бяла жена. 
Тракийската легенда гласи, че днеш-
ните Пижо и Пенда някога са се на-
ричали Марто и Белона, кръстени 
на тракийския бог Март и неговата 
любима – богинята Белона. 

Легендата 
Някога, преди повече от 2 хиля-

долетия, на върховете на древния 
и величав стар Балкан, гръбнака на 
родината ни, на върховете на Хемус 
планина властвал могъщият повели-
тел на промяната – бог Март. Той бил 
повелител на пролетните промени, на 
разтърсването на земята от пролетни 
сокове, за да се раздвижи кръвта на 
младите семена и да избухне новият 
живот на земята, за да се раззелени и 
да започне истинската Нова година. 

Това е същият бог, към чието име 
латините в своите текстове добавят 
едно „с” в името, за да го превърнат 
в Марс, обитаващ планината Хемус. 
Не случайно и древната римска нова 
година започвала именно на първи 
март – деня на бог Марс, на новото 
начало, на пролетта, на „завирането 
на кръвта” на земята, бог на кръвта и 
на войнската страст. Точно за това и 
името на „Червения бог” кичи плане-
тата Марс и първия пролетен месец 

в езиците на толкова много народи. 
Пролетта е и времето, когато се 

отваря нова страница за семейство-
то, очакващо новата реколта, която 
да нахрани челядта, но и време за 
ново начало на военните действия, 
замразени през студения зимен се-
зон. Точно тогава мъжете отивали на 
война и оставяли своите жени сами с 
децата си вкъщи. 

Легендата говори, че когато мъ-
жете тръгвали на война, на 1 март 
жените сплитали червени и бели 
конци, украсени с мъниста, и ги 
завързвали за китките и глезени-
те на мъжете си. Така те показва-
ли своята почит към боговете на 
промяната и войната, измолвали 
от закрилниците на тракийските 
воини – бог Март и богинята Бело-
на, да им дадат смелост и мъжество, 
за да пожънат победа, както и сила 
и здраве, за да се приберат отново 
вкъщи. Но коя е бялата Богиня и 
как вплита съдбата си със страхо-
вития и могъщ Бог на войната?

Марто и Белона
Историята за това къде точно е 

била богинята Белона, преди съдбата 
да я доведе до могъщата Хемус пла-
нина, хорската мълва не е донесла 
през вековете. Но едно е сигурно – 
любовта не е само човешка сладост. 
Тя е слабост, когато двамата са раз-
делени, но таи могъща сила, когато 
„той” и „тя” вплетат себе си един в 
друг по пътя на живота и отвъд него. 

Белона е името на онази жена, 
която смилила сърцето на най-дръз-
кия и безстрашен войн сред боговете 
на древните траки – бог Март. Свик-
нали сме да чуваме древногръцки ис-
тории за богове, които имат слабост 
и изпитват разкъсваща душата им 
любов към смъртни жени. Не такава 

била любовта на Март към Белона. 
Любовта му била властна, зав-

ладяла сърцето му бързо и мигно-
вено като удар на меч още в мига, 
когато зърнал Белона в полите на 
своята Хемус планина. Тази любов 
останала там завинаги и душите им 
се вплели така, сякаш никога не са 
били разделени. Това била любов на 
равен с равна. 

Каква мислите била по нрав не-
вестата на Март? Блага, нежна и коп-
ринена? Може би..., но ако добавите 
към това и „беззащитна”, не чакайте 
милост от нежната й ръка. 

На сватбата на Март и Белона 
богините поднесли на новата сто-
панка на Балкана корона, изплетена 
от розови рози, за да окичи косите 
си. Но Белона била на друго мнение. 
Надскочила по войнолюбство своя 
мъж, тя накичила себе си с титлата 
„Богиня на войната” вместо с венеца 
от розови рози. Короната от розови 
рози Белона захвърлила в деня на 
сватбата си в полите на Стара пла-
нина и тази корона от рози още стои 
под Балкана. Там и до днес цъфтят 
най-омайните, божествени и дъха-
ви рози, благословени с любовта 
на Март и Белона, а хората наричат 
местността „Розова долина”.

Тази любов и до днес е жива в 
ритуала на мартеничките. Връзка-
та между Март и Белона никога не 
е прекъсвана, защото мартеницата е 
синоним на могъщите и непобедими 
Бог и Богиня на войната, на победа-
та над трудните времена. Те са сим-
вол на надеждата. Мартеничката с 
вплетените червен мъж и бяла жена 
завинаги ще останат и символ на мъ-
жеството и смелостта, на жертвого-
товността и силата, от които всички 
ние се нуждаем след дългата зима. 

Мартеницата е сред онези симво-
ли – мъниста от огърлицата на родо-
вата памет на българина, предавани 
от поколение на поколение, които ни 
помагат да запазим себе си. Тя заслу-
жава да носи със себе си всички свои 
значения, втъкани в бялото и черве-
ното на нишките си.  ◆
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Текст: Галина Маринова


