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ГРЧКА СВАДБА И СЛАТКО ОД ТРЕШАЊА 

Код Грка се и данас одржао обичај да приликом првог сусрета са младенцима (сином и 
снахом), на прагу новог дома, свекрва их дочекује са слатким од трешања. Прво послужи 
снаху, а затим сина. Веровање да плод трешње изазива љубавну страст код жена и девојака 
сведочи да је трешња еротски симбол и да јој народ приписује одређена афродизијачка свој 
ства. 

Кључне речи: трешња, свадба, слатко, афродизијак, пролеће. 

Венчање код Грка један је од најважнијих догађаја. Дуго се припрема и не постоји 
начин да се тај чин обави у неколико недеља или дана. Кад младенци одлуче да за 
снују брак, о томе најпре обавесте родитеље. Од тог тренутка родитељи и многоброј 
на фамилија, јер код Грка су породичне везе врло јаке, ступају на сцену. 

Свадба о којој је реч одржана је, 21. октобра 1995. године у селу Агросикиа, десе 
так километара удаљеном од градића Јанице, које је 60 км удаљено од Солуна на путу 
према Килкису. Пољопривредни је центар области, где је производња памука главна 
привредна грана. Млада, Параскеви Христодулу родом је из Агросикие, а младожења 
Теохарис Серетис  из Едесе. Упознали су се на студијама у Београду. 

Код Грка се најпре уговара веридба. Младожења са родитељима и најближом род 
бином одлази у кућу младиних родитеља, где будући свекар прстенује невесту и обја 
ви веридбу. На веридби се уговара девојачки мираз и датум венчања. Између веридбе 
и  венчања  прође  најмање  годину  дана,  јер  обично  толико  треба  времена младиним 
родитељима да спреме мираз. Данас је уобичајено да они обезбеђују, односно младен 
цима купују стан потпуно опремљен намештајем. То захтева и времена и пара, па ни 
је чудо ако веренички стаж траје и две године. У међувремену вереници се нормално 
виђају, а и сами раде и штеде да би заједнички живот почели што боље материјално 
обезбеђени. 

У Грчкој се венчања обављају искључиво у цркви. Грађански брак, иако  је  зако 
ном  дозвољен,  практично  нико  не  упражњава,  осим  можда,  појединаца  у  великим 
градовима, али ни тада то породица не одобрава и не пружа никакву материјалну пот 
пору младом брачном пару. 

Током вереничког стажа вереници су дужни да више пута одлазе заједно код све 
штеника "на испит“ где ће их он упућивати у свету тајну брака.
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Неколико недеља пред венчање, кад су већ све позивнице послате, најближа род 
бина, а то је код Грка врло растегљив појам, крене у велике градске центре ради купо 
вине одеће коју ће обући на свадби. Мушкарци купују одела, жене хаљине а деца се 
облаче  у нове комплете. Желе да што лепше и богатије изгледају и да покажу „оној 
другој страни" како су они једна моћна фамилија. 

Младожења Теохарас Серетис са мајком Пелагијом и оцем Јоргом чека невесту 

Младина венчаница је посебна прича. Њу купују младожењини родитељи. Увек је 
беле  боје,  раскошна,  са много штраса и шљокица и  обавезно дугим шлепом. Данас 
није реткост да се венчанице и изнајмљују за чин венчања. Изнајмљивање се плаћа од 
80.000 до 120.000 драхми (а једна немачка марка вреди 160 драхми). Млада се обла 
чи у родитељској кући, а припремају је најбоље другарице. Кад је потпуно обуку, на 
шминкају и улепшају, онда свака другарица испише своје име на ђону младиних ци 
пела. Верује се да ће се прва удати она чије се име избрише. По спремљену младу до 
лази кум, који се код Грка зове кумбарош, који је од укућана мора откупити. Са ку
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мом најчешће преговара брат, а ако њега нема онда брат од тетке или стрица. Прего 
вори су дуги и озбиљни, али кум увек успева да младу купи. 

Невеста води коло у дворишту родитељске куће 
пред полазак на венчање у цркву 

Кум не мора бити мушкарац, може, као што је то било у овом случају, и жена. Он 
да се зове кумбара. Без обзира на пол, кумовске обавезе су исте. Кад је млада отку 
пљена она се поздравља са свим укућанима, родитеље љуби у руку, крсти се и целива 
кућну икону. Потом излази у двориште, где је чека музика коју је кума довела. Испред 
куће млада игра последње коло, и заједно са музиком, кумом, родитељима и осталом 
родбином креће према цркви, где је чека младожења. Цео пут прелази играјући, а му 
зика  непрестано  свирајући,  док  кума мора музику  стално да плаћа. У  случају  да  су 
свирачи незадовољни брзином којом кума прилаже драхме, они седну на пут и зау 
ставе поворку. 

Пред улазним вратима цркве младу чекају младожења и његови родитељи. Мла 
дожења јој даје букет који је купио његов отац. На вратима храма чека их свештеник, 
који ће обавити венчање, и најпре младу, а затим младожењу, води до олтара. Венча 
ње се обавља по православном канону. 

Унутрашњост храма је свечано украшена и то је кумина обавеза. Кума купује две 
велике свеће које су омотане сребрним станиолом и које горе за све време церемони 
је. Ту су затим велики букети белог цвећа, звона од стиропора обавијена белим мате 
ријалом, као и бела колевка препуна куфета. Куфете су беле бомбоне увијене у мате
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ријал од кога је направљен шлеп за младину хаљину, и по једну куфету добија сваки 
гост на венчању. Верује се да куфете треба ставити под јастук, и да ће особа која се те 
ноћи јави у сну бити животни изабраник. То се односи само на неожњене и неудате, 
мада је било примећено да су сви, без обзира на брачни статус, узели те мале поклон 
чиће. И куфете припрема кума. За разлику од Срба, који узимају два сведока или ку 
ма, код Грка је то увек само једна особа и њу бира младожења. 

Свештеник води невесту пред олтар 

Кад  свештеник  заврши  обред,  младенци  остају  у  цркви  заједно  са  кумом,  а  сви 
присутни им прилазе и честитају. Том приликом се младожењино одело кити новцем, 
а млади новац ставља у торбицу коју она држи испод свадбеног букета. 

После  завршеног  церемонијала  у  цркви,  гости  одлазе  у  изнајмљени  ресторан  на 
свадбено весеље, а младенци  најпре својој новој кући, односно стану. У стану их че 
ка младожењина мајка, свекрва, која им отвара врата и најпре кашичицу слатког од 
трешања даје снахи, затим сину и на крају куми. Посуду у којој је било слатко свекр
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ва потом ставља на праг стана, коју млада згази и разбије. Тек тада се младенци уво 
де у кућу. Одатле сви заједно одлазе у ресторан, где се налазе све друге званице. 

Свештеник води младожењу пред олтар 

У  ресторану,  уз  заглушујућу  музику,  обавља  се  вечера  за  коју  се  не  припремају 
нека  посебна  свадбарска  јела,  већ  оно што  је  уобичајено  у  грчким ресторанима. На 
средини просторије је велики подијум за игру, али на коме се не игра док не дођу мла 
денци. Поред подијума, на истакнутом месту, на високом сталку, налази се више пот 
пуно истих торти, од којих ће једну пресећи заједно младенци, а прво парче ће младо 
жења дати млади. Остале торте се исеку на комадиће да би сваки гости добио по јед 
но парче. 

На подијум  за  игру најпре излази млада,  која  почиње да игра посебно коло сир 
тос, односно младино коло. Уз музику се пева и песма која почиње речима Како је 
лепа наша млада,  а певачи све време у стиху певају о младиним врлинама. Дужина 
кола и песме зависе од маштовитости и речитости певача. Док млада игра, младоже
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ња је посипа латицама ружа, које су посебно спремљене за ову прилику, а затим се и 
он придружује игри. За њим, понављајући ритуал с ружиним латицама хвата се у ко 
ло кума, затим младожењини па младини родитељи, и тако редом док на подијуму не 
буде више десетина особа. 

Младенци на венчању у храму 

Младиним колом практично  се  завршава церемонијал  венчања. После игре мла 
денци обилазе госте и сваком се захвале на доласку и присуству овом њиховом весе 
љу, а затим одлазе за посебан сто, где поред њих седи још само кума. 

Од тог тренутка музика не престаје да свира а подијуму се више не може прићи од 
разиграних играча. Свирају се разноразне игре, али је у питању искључиво грчки ме 
лос. 

II 

О трешњи је у српској етнолошкој литератури релативно мало писано, а о употре 
би трешње у свадбеним обичајима, колико је аутору познато, нема ни помена. 

Миленко С. Филиповић је у Етнолошком прегледу 1 објавио рад под насловом Пра 
зник трешања. За тај празник пише да  је „непознат у нашој науци о народу иако се 
празник трешања одржава на прилично пространој територији: од реке Саве на севе 

1 Миленко  Филиповић, Празник трешања, Етнолошки преглед, бр.4, 1962 (25  30).
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ру до Почитеља и Чапљине на југу, од долине Сане на западу до долине Босне на ис 
току. Колико ми је засад познато, нешто слично има и у Македонији, у околини Ско 
пља“. 

Даривање младенаца у храму после венчања 

М. Филиповић наводи „да је празник трешања покретан празник, јер је за његово 
одржавање потребно да има  зрелих  трешања,  а  трешње не  сазревају сваке године у 
исте дане“. Међутим, наставља Филиповић, „ако не роде, понегде ће се, ипак одржати 
састанак, јер је главно провод омладине“. 

За Филиповића празник трешања је „чист народни празник у ком се чак не назиру 
никакви елементи ни старе народне религије, а како није везан нити за какав празник 
из хришћанског или исламског календара празник нема никакве везе ни са којом цр 
квом“. 

Завршавајући  рад  о  празнику  трешања,  Миленко  Филиповић  дословце  наводи: 
„Моји обавештачи из Босне су истицали значај тога да су трешње прва мива (прво во 
ће). Али у Маглају ми је један информант скренуо пажњу и на еротски моменат: кад 
се трешње окусе, онда је женско најгоре (тј. пробуђена људска страст). На слична 
веровања у вези са трешњом нисам нигде другде наилазио“. 

Култ  трешњевог  цвета,  као што  је  познато,  веома  је  развијен  у  Јапану. У  време 
цветања  трешања одржава  се  читав  низ церемонија. У  тој  земљи развијен  је и култ
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прављења и испијања чаја. Оно што изазива интересовање јесте „да за свадбених об 
реда обичан чај замењује се оним од трешњевог цвета, што је тада симбол среће“. 2 

У Српском митолошком речнику описане су неке култне радње са пањем од тре 
шњевог или вишњевог дрвета. Занимљив је опис пањева: „Изглед таквог пања је осо 
бит: горњи део је са равним врхом (ако је стабло стругано), или је перјаст (ако је ста 
бло сечено секиром) или шиљат (ако је врх пања тесан у облику купе); део пања под 
капом (стаблом) је наборане коре и маховинаст, а жиле су коврчасте, у облику изду 
жене људске браде“. 3 По ауторима такав природни изглед пања „оставља утисак идо 
ла  или  божанства  у  облику  старца  дугачке  браде, што  је  побуђивало  вернике  да му 
припишу неку тајанствену моћ“. 

Опис природног изгледа, уз сва уважавања маштовитости и закључка аутора, мо 
гао  би  представљати  и  опис  најобичнијег  фалоса,  додуше,  из  митолошких  разлога, 
мало увећаних димензија. 

Трешња има одређену улогу и у врачањима и гатањима. „Девојка која жели да се 
уда простре уочи Ђурђевдана под какву младу трешњу неношену повезачу, па сутра 
пре сунца затресе трешњу и каже: 

„Повезача неношена, девојка непрошена 
а ливада некошена; 
повезачу понесоше, ливаду покосише, 
и девојку запросише“. 4 

Верује се да трешња може да подстакне плодност. Забележено је веровање у Хомо 
љу да „испод гране дивље трешње провлаче се нероткиње, да би зачеле“. 5 У Сембери 
ји се верује „да ће краве боље водити ако се на Петровдан ударе лилом од трешњеве 
коре“ 6 . У Левчу, Темнићу, Белици и Ресави раширено  је веровање „да ће се трешња 
осушити ако се на њу попне нечиста жена“. 7 

Трешња је и благословено дрво. Х. Фазлагић бележи крајем XIX века, причу коју 
је чуо од једног муслимана из околине Бугојна. Прича гласи: 

„Трешњи је од Бога мубарек учињено и посвећено дрво. Јер у време кад су Немруд 
и његови људи Ибрахим  пејгамбера бацали у ватру, онда је мазга доносила дрва, а 
зелембаћ је ватру потпухивао. Но, пошто трешња не хтеде да гори, то је мазга доњела 
јасику, која је радо горела. На то се Бог разљутио, те је мазгу, зелембаћа и јасику про 
клео, а трешњу благословио“. 8 

У Србији је забележена мало другачија прича, али у крајњој консеквенци са истим 
крајем. Свети Сава је благословио род трешње да се може јести, али је дрво проклео. 
Зато није добро да се она уноси у кућу нити је треба ложити. 

2 Речник  симбола , одредница трешња, Загреб 1982, 709. 
3  Ш.Кулишић,  П .Ж .Петровић,  Н .Пантелић,  Српски митолошки речник, одредница пањ, Бео 

град 1980. 
4 Веселин  Ча јкановић, Речник српских народних веровања о биљкама, одредница трешња, Београд, 

1985. 
5 С.Милосављевић, СЕЗ, књига 19,   84. 
6 Веселин  Ча јкановић, исто,   294. 
7 Ст.М.Мијатовић, Етнографске забелешке из Левча, Темнића и Ресаве, ГЕМ, бр.20, 1957, 176. 
8 Х.Фазла гић,Штовање трешње, ГЗМ, бр.6, 1894,  688.
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III 

Разговарајући са Пелагијом Серетис, мајком младожење Теохариса Серетиса о то 
ме да ли је давање слатког од трешања младенцима њен индивидуални чин, односно 
да ли се мора послужити баш слатко од трешања или може и неко друго, добио сам 
одговор који препричан гласи: 

„Кад сам се ја, 1966. године удавала, свекрва ми је пре уласка у кућу дала трешњу 
да поједем. Затим је дала мом мужу. Знала сам за тај обичај, јер сам га чула од своје 
мајке. Њој  је причала њена мајка, моја баба, да  је њој (мојој баби) свекрва пре него 
што је ушла у кућу дала трешњу да поједе. Ја нисам имала трешњу па сам снахи дала 
слатко. Иначе то је обичај у северној Грчкој. Верује се да трешња обезбеђује младен 
цима срећу у браку и доста деце. Није ми познато да ли овог обичаја има по острвима 
и на југу“. 

Пелагијина мајка и  баба  су  рођене,  а  баба  је  и  сахрањена  у Малој Азији,  у селу 
Мармарас, области које су биле насељене православним живљем, превасходно Грци 
ма мада  је  било доста и  Јермена. У  време великих покоља које су Турци извршили 
над Јерменима, Пелагијина мајка, као девојчица, са великом групом хришћана је би 
ла протерана и населила се на Халкидику у селу Јерисосу. 

Ово напомињем, због тога што је могућно, да већи покрети становништва, добро 
вољни или присилни, укажу и на правце ширења појединих ритуала или обичаја. 

Изнесени подаци показују  да трешња има све елементе еротског симбола.  Једно 
ставно, начин употребе тог воћа у ритуалима, пре свега свадбеним, потврђује верова 
ње да трешња има афродизијачка својства и да као еротски стимуланс делује пре све 
га на особе женског пола. 

Зашто су баш трешњи приписана ова веровања? Да ли у хемијском саставу саме 
воћке  постоји  неки  стимуланс  који  изазива  повећано лучење хормона? Могуће,  али 
одговор на то питање треба да дају хемичари или ботаничари. 

Народно веровање није сигурно засновано на састојцима самог плода, већ на по 
нашању особе  која  поједе  трешње. Податак  да  је женско најгоре кад проба трешњу, 
ма колико био редак, ипак је јавно саопштен и забележен. То што га је саопштио поје 
динац и што га други казивачи нису потврђивали, али нису ни демантовали, не значи 
да као веровање није било раширено. Познато је да се у малим друштвеним заједни 
цима,  поготову на  селу,  о  сексу не прича  јавно. Поготову пред непознатим лицима. 
Причати о сексу било је срамота, а ако се то чинило онда су те приче више шаљивог 
карактера и обично се причају међу особама које се добро и дуго познају. Сваки други 
начин понашања био би схваћен као пуко хвалисање и особа која је то радила била би 
предмет подсмеха. 

Чињеница да је највише података о празнику трешања прикупила жена, Миросла 
ва Медовић,  говори да  би њој  било  тешко да,  у  то  време,  у босанском селу, поведе 
разговор, о забрањеној теми, и са мушкарцима и са женама. Уосталом, наведени по 
датак је лично Миленку Филиповићу саопштио старији човек. 

Пролеће је време цветања трешња, а мај  месец кад прве трешње дозревају и могу 
се јести. Тај период се у народу назива још и врбопуц. У књизи Религија Срба и Хрва 
та  описујући  пролећне  претхришћанске  обичаје  Натко  Нодило  наводи:"  Момир  и 
Грозда  два су прољетна божанства. Засијало се пролеће. По црвенкастим рудинама,
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зимом омлаћеним, посули се свјежи купови зелене траве. Док посвуда на земљи про 
бијају  почетне  клице,  киши  једнако и  у  дрвећу;  из  овога,  уз  прве пупољке, жарко и 
неодољиво излијеће вар и кита смјешљива пролећа. Од сочне клице, која испод коре 
избија, те ће наскоро из себе извити чудну дивоту цвета и благослов плода, наши оци 
направише шумску  богињу.  То  је  Грозда,  пролетњом  топлотом напирена и  обојена. 
Али Грозда  киши и  оплођује  се,  уз  друга  свог.  То  је Момир, љута  чежња, љубавни 
жар, који с пролећа бучи у крилу мајке природе“. 

Нормално је да се у том периоду кад се све буди, обнавља, човеку догоде промене 
у понашању. После дуге зиме отварају се љуштуре природи и човеку. Пуца лед, пуца 
природа, али пуца и човек. Љубав се свуда јавља и већина се много слободније пона 
ша. Мај је општеприхваћен као месец љубави. Зато је логично да се трешњи, као пр 
вом воћу које сазрева у години, приписују и оне особине које делују у природи дола 
ском пролећа. 

У људској природи је да се за све појаве нађе прихватљиво и разумљиво објашње 
ње. У овом случају, плоду трешње приписане су све природне последице пролећа. То 
је и оправдано. Ако ништа друго, дах пролећа најдуже се чува у слатком од трешања, 
или у чашици шерија који се, не без разлога, сматра женским пићем. 

Dragomir ANTONIĆ 

GREEK WEDDING AND SWEETENED CHERRIES 

There is still a custom in Greece that motherinlaw on the first encounter with her daughterin law and son greets 
them with sweetened cherries at the entrance of their home. First she offers it to her daughterin law and than to her 
son. According  to  the belief  it  is  the  sign of  future happy marriage and healthy children. The use of cherries in the 
marriage rituals is known in Japan as well, where tea of cherry flowers is prepared for wedding ceremony. 

The  very  fruit  of  cherries  and  the  tree  itself  have  important  role  among  the  Serbs  and  Muslims  in  Bosnia. 
However, a cherry does not appear in wedding rituals, but in some other. There is the most famous holiday of cherries 
among Serbian and Muslim inhabitants of Bosnia. 

In many customs, a cherry is a symbol of fertility, which can help infertile women to have children, and girls to get 
married. 

It is also believed that the cherry fruit provokes girls’ and women’s love passion, so that it is an erotic symbol, and 
people think the fruit has some aphrodisiac features.


