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Marec nie je len o knihách 
 

 

Redaktorka: Prví praotcovia a pramatere pozorovali prírodu, pretože o živote nemali 

žiadne iné vedomosti. Na základe toho zistili, že práve marec je zlomový 

mesiac, ktorý prináša zmenu.  

Etnologička: Následne si potom prispôsobovali rôzne svoje zvyky, obrady, tradície tomu, 

aby, aby tej prírode pomohli zmeniť sa, pretože táto zmena bola pre život 

veľmi dôležitá. 

Redaktorka: Okrem prírody sa menilo aj počasie a tiež život ľudí. Končilo zimné obdobie, 

počas ktorého bol nedostatok zelenej stravy. Ľudia preto pripisovali 

obrovskú silu prvým marcovým rastlinám.  

Etnologička: Naši predkovia tú zelenú stravu naozaj konzumovali v obrovskej viere, že 

keď už tá zelená rastlinka mala tú silu, že prerazila cez zamrznutú zem, tak 

iste, ak ju zjedia, budú mať rovnakú silu.  

Redaktorka: Všetky informácie, ktoré naši predkovia získali pozorovaním prírody, sú 

sformulované do pranostík a ľudových porekadiel. Niektoré sa týkajú 

počasia. Napríklad v súvislosti s Gregorom sa hovorí, že ak je ešte mnoho 

snehu na poli, ten sa skoro roztopí a jar rýchlo prichodí. Iné sa spájajú so 

zvieratami ako ľudová múdrosť: Najlepšie sliepky sú marcové. Marec je 

teda časom, kedy sa k životu prebúdza príroda, zvieratá a počasie sa mení 

k lepšiemu. No paradoxne pre ľudí často marec znamenal smrť.  

Muž č. 1: Marec, poberaj sa starec. To je také, čo mi napadne ako prvé. 

Muž č. 2: Marec, poberaj sa starec. Takže patrím už medzi tých starcov, ale dúfam, že 

ešte pár rokov sa budem tuto starať o vnúčika.  

Etnologička: Marcové obdobie alebo teda obdobie konca zimy je to obdobie, keď bolo 

veľmi málo prírodných živín k dispozícii. A zoslabnutý starý človek, ktorý 

nemal možnosť si žiadnym spôsobom tieto živiny dopĺňať, bol ten 

najohrozenejší.  

Redaktorka: Naši predkovia v tých časoch vnímali smrť inak. Bola pre nich prirodzenou 

súčasťou života. A tak, ako sa menilo ročné obdobie, menil sa aj životný 

kolobeh. 

 

 

Vypni TV, 11. 3. 2015, minutáž: 01:54 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=d_YrnDR8wy0)    
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