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Дико моја,
Где си поникнула –
Међу смиљем
Ил’ међ босиљем.
Уз љубицу, или уз ружицу,
Међу крином,
Ил’ међ’ рузмарином?
Јован Јовановић Змај

Duša moja,
Kde si vyklíčila –
Medzi slamihami
A či bazalkami.
Pri stračej nožičke,
A či pri ružičke,
Medzi rozmarínom,
Či pri kvete inom?
Jovan Jovanović Zmaj
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Natáliina ramonda

Срска рамона
На ниским гребенима на југу Србије, у околини Ниша, расте српска рамонда, ендемска врста
централног Балкана. Открио је први председник
Српске краљевске академије ботаничар Јосиф
Панчић 1874. године. Деценију касније, на истом
поднебљу, Сава Петровић, дворски лекар српског
краља Милана Обреновића, пронашао је српској
рамонди сродан цвет који је, у част краљице Наталије Обреновић, назвао наталијина рамонда.
Две рамонде незнатно разликује тек облик латица, али се обе, међу 270.000 цветних врста, издвајају ретким даром да, чак и када се сасвим осуше,
могу поново да оживе чим се залију. Обе рамонде данас су под заштитом државе као природне
реткости, а у народу их називају још и феникс, колачићи или васкршње цвеће. Од 2012. наталијина рамонда јесте симбол којим Србија обележава
Дан примирја и победе у Првом светском рату.
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Srbská ramonda
Na nízkych útesoch v Srbsku v okolí Nišu rastie srbská ramonda, endemický druh stredného Balkánu.
Objavil ju prvý predseda Srbskej kráľovskej akadémie botanik Josif Pančić roku 1874. O desaťročie neskôr na rovnakom území Sava Petrović, dvorný lekár
srbského kráľa Milana Obrenovića, našiel srbskej ramonde príbuzný kvet, ktorý, na počesť kráľovnej Natálie Obrenovićovej, pomenoval Natáliina ramonda.
Tieto dve ramondy sa mierne líšia tvarom stopiek,
ale sa obe, spomedzi 270 000 tisíc kvetných druhov,
vyznačujú zriedkavým darom a to tým, že aj keď úplne vyschnú, môžu vo chvíli ožiť – len čo ich zalejeme
vodou. Obe ramondy sú dnes pod ochranou štátu
ako prírodné vzácnosti, a v národe sú známe ešte aj
ako fénix, koláčiky alebo veľkonočné kvety. Od roku
2012 Natáliina ramonda je symbolom, ktorým si
Srbsko pripomína Deň prímeria a víťazstva v prvej
svetovej vojne.
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Кад латице проговоре
Keď lupene prehovoria
Столећима већ, тихим језиком симбола и скривених значења
цвеће говори уместо нас. Уз најпоетичније изданке земље одвајкада се славило и туговало, молило
и призивало, освајало и мирило,
украшавало и овенчавало, волело
и праштало.
Оно проговара када се другачије не може, не зна или не сме.
Латице могу да кажу више од хиљаду речи, а песник Бранко Миљковић стихом их је охрабривао:
„Време је да цвет проговори, а
уста занеме.“
Али, када куцне тај час, ваља
разумети шта кажу љиљан и перуника, какву поруку носе зумбул,

Už po stáročia tichým jazykom
symbolov a skrytými významami kvety hovoria namiesto nás. Pri najpoetickejších výhonkoch zeme odpradávna
sa slávilo a smútilo, modlilo sa a privolávalo, dobýjalo a mierilo, ozdobovalo
a sobášilo, milovalo a odpúšťalo.
Tie prehovárajú, keď už my nemáme inú možnosť, nevieme alebo
nesmieme. Lupene môžu povedať viac
ako tisíce slov, a v tomto ich aj básnik
Branko Miljković veršom posmeľoval:
Je na čase, aby kvet prehovoril, a pery
zmĺkli.
Ale, keď príde tá chvíľa, treba pochopiť o čom to hovorí ľalia, kosatec,
aké to poslania nosia hyacint, pivonka,
pupalka. Treba prísť na to, či rovnako

божур, ноћурак. Треба одгонетнути говоре ли исто жути и бели
нарцис, црвени и шарени каранфил. Који цвет позива на сусрет,
којим се буди нада, а којим се једноставно каже: „Хвала.“ Шта говори раскошни букет ружа, а шта
само један пупољак? Шта поручују
лепе кате из баште, а шта петуније
с балкона?
Вековима су наши преци, трудећи се да одговоре пронађу међу
латицама, прели симболична значења цвећа од легенди, митова,
веровања или напросто од саме
особености цветова. Исплели су
их тако раскошно да би језиком
латица могла да се испише и духовна историја народа и открије
најскривенија тајна срца.
С колена на колено преносила се та симболика кроз ритуале,
усмена предања, поезију и приче,
верске и народне обичаје... Значења

hovoria žltý a biely narcis, červený alebo klinček inej farby. Ktorý kvet pozýva na stretnutie, ktorým sa prebúdza
nádej, a ktorým sa jednoducho povie:
„Vďaka“. O čom to hovorí rozkošná kytica ruží a o čom iba jeden púčik? Čo
zvestuje astra zo záhrady, a čo petúnie
z balkónu?
Po stáročia naši predkovia, snažiac
sa nájsť odpovede v lupeňoch, spriadali
symbolické významy kvetov z legiend,
mýtov, povier alebo jednoducho zo
samých vlastností kvetov. Uplietli ich
tak bohato, že by sa jazykom lupeňov
mohli napísať aj duchovné dejiny národa a odhaliť najskrytejšie tajomstvá
srdca.
Taká symbolika sa prenášala z kolena na koleno prostredníctvom rituálov, ústnych podaní, poézie a príbehov,
náboženských a národných obyčají...
Významy sa časom dopĺňali, niekedy
aj úplne menili, ale symbolika kvetov
vždy svedčila o pevnej zviazanosti ge-

су се временом допуњавала, каткад и сасвим мењала, али симболика цветова увек је сведочила о
чврстој повезаности генерација с
природом и изражавала истински
дух живота.
Цвеће је најгласније проговарало када су осећања била пригушена, када се, као у отоманској
Турској или викторијанској Енглеској, без иједне изговорене речи,
само порукама латица, могло љубити и патити, жудети и спајати.
Маштовит и богат, језик цвећа
(флорографија) напросто је вапио
за тумачењем скривених порука.
Књига Језик цвећа мадам Шарлот де ла Тур, како гласи псеудоним њеног аутора, из 1819, била
је прва искра у ватромету дела
посвећених симболици и значењу
тајних порука које преносе цветови и букети, тада називани туси-муси. Познавање говора цвећа

nerácií s prírodou a vyjadrovala skutočný duch života.
Kvety najhlasnejšie prehovárali,
keď city boli stlmené, keď sa, ako napr.
v osmanskom Turecku alebo vo viktoriánskom Anglicku, bez jedného vysloveného slova, iba odkazmi kvetov,
mohlo milovať a trpieť, túžiť a spájať sa.
Nápaditý a bohatý, jazyk kvetov (flórografia) teda volal o tlmočení skrytých zvestí.
Kniha Jazyk kvetov madam Charlotte de La Tour, ako znie pseudonym jej
autora, z roku 1819, bola prvou iskrou v
ohňostroji diel venovaných symbolike
a významom skrytých poslaní, ktoré
prenášali kvety a kytice, v tom čase nazývané tusi-musi. Znalosť jazyka kvetov
považovalo sa za súčasť všeobecnej
kultúry, ale aj prestíže, a tlmočenie symbolov malo poslúžiť tomu, aby sa odovzdávali tajomstvá srdca.
V neveľkej knihe Jazyk kvetov, podľa najnovšieho tlmočenia, z roku 1875,

сматрало се делом опште културе,
али и престижа, а тумачење симбола требало је да послужи да се
пренесу тајне срца.
У невеликој књизи Говор цвећа,
по најновијем тумачењу, из 1875,
објављеној у Новом Саду, поруке
ружа испуњавале су две странице.
Дан и ноћ је уздисао: „Зашто весели тако јако тебе, бол срца мог?“
Ђурђица је признавала: „Већ дуго
љубим те у потаји“, а кукурек ведро
поздрављао: „Бог ти помогао!“
Поруке скриване међу латицама мењале су се током епоха и
одзвањале другачије на разним
меридијанима, али никада нису
губиле драж. И данас у време напредних технологија и нескривених осећања откривамо колико је
неодољиво играти се тајним кодовима цвећа.
У Поруци скривеној међу латицама поново оживљавамо овај

uverejnenej v Novom Sade, odkaz ruže
vyplnili dve strany. Fialka trojfarebná si
vzdychala: Prečo tak silne rozveseľuje
teba bolesť srdca môjho? Konvalinka sa
priznávala: Už dlho ťa ľúbim potajomky, a čemerica veselo zdravila: Boh ti
pomáhaj!
Odkaz ukrytý medzi lupeňmi medzi lupeňmi menili sa cez epochy a vyznievali inak na rôznych poludníkoch,
ale nikdy nestrácali svoje čaro. Aj dnes,
v dobe moderných technológií a nezatajovaných emócií, odhaľujeme ako je
ohromujúce pohrávať sa s tajnými kódmi kvetov.
Odkaz ukrytý medzi lupeňmi znovu oživujeme tento magický jazyk.
Tlmočenie jeho symbolov našli sme v
prelínaní našej tradície s vplyvmi, ktoré prišli z iných kultúr. Zozbierali sme
také kvety, o ktorých jestvuje bohaté
ľudové tradície, akými sú bazalka, lipkavec pravý, orgován, nechtík a nesmrteľník, s gladiolou, kosmatcovníkom,

магични језик. Тумачење његових
симбола пронашли смо у преплитању наше традиције с утицајима
пристиглим из других култура.
Сабрали смо тако цветове о којима постоји богато народно предање, какви су босиљак, ивањско
цвеће, јоргован, невен и смиље, с
гладиолом, рајском птицом, јуком
и калом, које су донели ветрови
каснијих епоха, а данас су омиљени, радо гајени и често даривани.
Сложену симболику сваког
цвета сажели смо у једну реч. Трагајући за симболом који најбоље
обухвата многобројна значења,
покушали смо да избегнемо противречности и вишезначје како би
георгина, кандилка и азалеја јасно
проговориле о захвалности, меланхолији, срећи.
Народне песме, пословице, стихови и мисли српских великана
по-дарили су тој симболици пое-

jukou a kalou, ktoré priniesli vetry
neskorších epoch, a dnes sú obľúbené,
radi pestované a často darované.
Prostredníctvom umeleckých fotografií Branka Sujića všetky tie kvety
sa zliali do zladenej kytice, odhaľujúc
zároveň aj univerzálnu krásu a svojráznosť kvetov zo Srbska.
Zložitosť symboliky každého kvetu zhrnuli sme do jedného slova. Pátrajúc po symboloch, ktoré najlepšie znázornia početné významy, snažili sme
sa vyhnúť protikladom a viacvýznamovosti, aby georgína, orlíček a azalka
jasne prehovorili o vďačnosti, melanchólii, šťastí.
Ľudové piesne, príslovia, verše
srbských velikánov darovali tej symbolike poetický výraz a súlad s odkazom,
ktoré dané kvety nesú. Tak vo veršoch
Jovana Dučića, Desanky Maksimovićovej, Vaska Popu, myšlienkach Ivu
Andrića, Mešu Selimovića a Nikolu
Teslu, každý ten, kto kvet daruje, ako

тични израз у складу с поруком
коју цветови носе. Тако ће у стиховима Јована Дучића, Десанке Максимовић, Васка Попе, мислима
Иве Андрића, Меше Селимовића
и Николе Тесле, онај ко цвет дарује, као и онај ко га прима, али и свако други очаран цвећем, открити
симболичну поруку скривену међу
латицама. Сви они заједно, најлепшим језиком српске књижевности,
исписују причу о значењу и симболици 101 цвета, преносећи поруку
свих порука – љубав.
Надамо се да ће ова књига подстаћи да поново оживи заводљиви
разговор језиком цвећа. Жеља нам
је да љубав према цвећу и магији
његовог језика наставимо да развијамо и делимо с драгим особама, маштом, осећањима и духом,
како су то чинили и наши преци,
вековима пре нас.

aj ten, kto ho prijíma, ale aj každý iný
očarovaný kvetmi, odhalí symbolické
odkaz ukrytý medzi lupeňmi. Všetci
oni spolu, najkrajším jazykom srbskej
literatúry vypisujú príbehy o význame
a symbolike 101 kvetov, prenášajúc odkaz všetkých odkazov – lásku.
Chceme veriť, že táto kniha povzbudí znovu oživenie zvodného rozhovoru rečou kvetov. Prajeme si, aby
sme lásku ku kvetom a mágiu ich reči aj
ďalej rozvíjali a rozdeľovali si ju s milými osobami, obrazotvornosťou, citmi a
duchom, ako to robili aj naši predkovia,
stáročiami pred nami.

Говор 101 цвета
Reč 101 kvetov

Азалеја

Azalka

ЗАДОВОЉСТВО

POTEŠENIE

Има једна мудрост стара:
и за срећу треба дара,
срећан човек – срећу ствара!
Душан Радовић

Je jedna múdrosť prastará:
aj k šťastiu treba daru,
šťastný človek – šťastie vytvára!
Dušan Radović
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Амарилис

Amarylka
krásna
ZMYSELNOSŤ

ЗАВОДЉИВОСТ

А још те желим и руке ти пружам,
и горим, пламтим са љубавне жеђи.
О, дођи, да те сву обаспем ружам’
и крином што је од мене још блеђи.
Вељко Петровић

Ruky ti podávam, nechcem byť neznámy,
ja horím, a poznám z lásky smäd aký je.
Ó, príď, nech ťa celu odejem ružami
a odo mňa belšími kvetmi ľalie.
Veljko Petrović
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Анемона,
ускршњи цвет

Veternica/Sasanka
veľkonočný kvet

ПУСТОЛОВИНА

DOBRODRUŽSTVO

Ти за корен
ниси створен,
Цео свет ти је отворен.
Мирослав Мика Антић

Ty pre koreň
nie si stvorený.
Celý je svet tebe otvorený.
Miroslav Mika Antić

25

Багремов цвет

Agátový kvet
OPATRNOSŤ

ОПРЕЗ

Ходајте кроз живот
отворених очију и с вером.
Завирите у сваки угао
– никад се не зна где је срећа.
Матија Бећковић

Choďte cez život
s otvorenými očami a s vierou.
Nakuknite do každého kúta
– nikdy sa nevie, kde rastie šťastie.
Matija Bećković
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Бегонија

Begónia

УПОЗОРЕЊЕ

VAROVANIE

Немој да јој бројиш мане
љубав нема боље дане.
Душко Трифуновић

Nerátaj jej nedostatky,
na lásku nie sú lepšie dni.
Duško Trifunović
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Средњевековна тврђава у Голубцу
Stredoveká pevnosť v Golubci

Бела рада, Sedmokráska
красуљак
VZÁJOMNOSŤ

УЗАЈАМНОСТ

Који има добра друга,
не боји се очајања
подељена туга
упола је мања;
подељена срећа
два пута је већа.
Јован Јовановић Змај

Mať dobrého kamaráta,
v zúfalstve ťa poteší,
so zármutkom si to zráta
a na polku ho zmenší;
rozdelené šťastie
raz také narastie.
Jovan Jovanović Zmaj
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Тајне даривања
Tajomstvá darovania

Цвећем се исказује истински
смисао љубави. Оно не обавезује,
нити задужује, али тајна порука
латица скривена је не само у симболици цвета већ и у начину на
који се он поклања у одређеној
прилици.

Kvetmi sa preukazuje ozajstný
zmysel lásky. On nezaväzuje, ani nepoveruje, ale tajné poslanie lupeňov
skryté je nielen v symbolike kvetu, lež
aj v spôsobe, ktorým sa on daruje pri
určitej príležitosti.
Jedna červená ruža hovorí o výni-
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Једна црвена ружа говори о изузетности. Мушкарац њоме изражава страст, а жена оданост. Две спојене руже најављују веридбу или брак.
Букети ружа, каранфила, лала,
гладиола и гербера прикладан су
дар за јубилеје, а број цветова у
њима треба да је увек непаран. Седам цветова поклања се за веридбу,
11 пријатељима, 15 ако желимо да
изразимо захвалност. Паран број
цветова пратилац је тужних тренутака.
Ситно пољско цвеће или цветови јабуке, трешње, вишње,
прикладан су дар у природи за сусрет у граду. Бела рада носи поруку искрености и оптимизма, букетић ђурђевка жудње, док висибаба
поручује: „Не губи наду!“
Љубичица је цвет који жена дарује мушкарцу као знак оданости.
Невеном девојка исказује жељу да
буде вољена.
Даривањем бресквиног цвета

močnosti. Chlap ňou vyjadruje vášeň,
a žena oddanosť. Dve zdvojené ruže
ohlasujú zasnúbenie alebo manželstvo.
Kytice ruží, klinčekov, gladiol a
gerberov sú vhodné ako darček k
jubileu, a počet ich kvetov vždy má
byť nepárny. Sedem kvetov daruje
sa k zasnúbeniu, 11 priateľom, 15 ak
chceme vyjadriť vďačnosť. Párny počet kvetov je príznakom pre smutné
chvíle.
Drobné poľné kvety alebo kvety
jabĺk, čerešní, višní, sú pravým darčekom v prírode na stretnutie v meste.
Sedmokráska zvestuje úprimnosť a
optimizmus, kytica konvaliniek vášeň, kým snežienky odkazujú: „Nestrácaj nádej!“
Fialka je kvet, ktorý žena daruje
chlapovi na znak oddanosti. Nechtíkom dievka prejavuje želanie, aby
bola milovaná.
Obdarovaním broskyňovým kvetom vyjadruje sa zamilovanosť, a sl-
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изражава се заљубљеност, а сунцокретом жеља за љубављу. Циклама, верује се, подстиче угасле
страсти и њоме се позива на помирење. Каранфил лечи брачне,
а хортензија и све друге несугласице.
Гладиоле се не поклањају вољеној особи. Седам каранфила говори
о намери за освајањем. Црвене
руже нису прикладан дар за супругу драгог пријатеља.
Пратиоци тужних тренутака
најчешће су бели цветови, обично хризантеме, гладиоле, кале,
каранфили. Бегонија симболизује
жељу за опоравком и продужењем
живота.
Букети белих љиљана или
ружа, симобoла чистоте, дар су за
изузетне тренутке. Ириси преносе жељу за срећом и испуњењем
снова.
Жута далија говори о захвалности. Божур се дарује на Видов-

nečnicou túžba po láske. Cyklámen,
verí sa, podnecuje zhasnuté vášne a
ním pozýva na zmierenie. Klinček
lieči manželské, a hortenzia aj všetky
iné nedorozumenia.
Gladiola sa nedaruje milovanej
osobe. Sedem klinčekov hovorí o
úmysle získavania. Červené ruže nie
sú vhodným darčekom pre manželku milého priateľa.
Pri smutných príležitostiach odovzdávajú sa biele kvety, obyčajne
chryzantémy, gladioly, kaly, klinčeky. Begónia symbolizuje prianie k
uzdraveniu a pokračovaním života.
Kytice bielych ľalií alebo ruží,
symboly čistoty, sú darčekmi vo výnimočných situáciách. Kosatec prenáša želanie šťastia a splnenie snov.
Žltá georgína hovorí o vďačnosti.
Pivonka sa daruje na Vidovdan, v
deň svätého Víta, s odkazom: „Aby
si bol ako tento kvet, ružový a silný“!
Želanie k úspechu v kariére vyjadruje orchidea, ale treba mať vo
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дан, уз поруку: „Да будеш као овај
цвет, румен и јак!“
Жељу за успехом у каријери изражава орхидеја, али ваља имати
на уму да се у службене посете
цвеће не носи. Уважавање се исказује и слањем букета у корпицама
уз име дародавца, написано на посетници.
Цвеће у саксији дар је за усељење у нови дом или га међусобно
поклањају блиски пријатељи. У
другим приликама даривање саксијског цвећа није прикладно.
Ако се поклања девојци, цвеће
се дарује и њеној мајци. У знак поштовања, првој јој се и уручује. За
рођење детета букетом се дарује
његова мајка.
Белим латицама најчешће се
изражава поштовање, а црвеним
љубав. Плаво цвеће обично значи
верност, ружичасто симпатију, љубичасто нежност, наранџасто обожавање или полет. Жуте латице

vedomí, že sa na služobné návštevy
kvety nenosia. Úcta sa prejavuje aj
zásielkou kytice v košíkoch s menom darcu, ktoré je napísané na
navštívenke.
Kvety v črepoch je darčekom pri
sťahovaní do nového domu alebo si
ich vzájomne darujú blízki priatelia.
Pri iných príležitostiach darovanie
kvetov v črepoch nie je vhodné.
Ak sa daruje dievke, kvety sa darujú aj jej matke. Na znak úcty, matke sa prvej aj odovzdávajú. K narodeniu dieťaťa kyticou sa obdaruje
jeho matka.
Bielymi lupeňmi sa najčastejšie
vyjadruje úcta a červenými láska.
Modré kvety obyčajne znamenajú
vernosť, ružové sympatiu, fialové
nežnosť, oranžové zbožňovanie alebo zápal. Žlté lupene sugerujú nám,
by sme boli obozretní – niekedy
vyjadrujú žiarlivosť, a niekedy vďačnosť, radosť alebo priateľstvo.
Tulipány sa darujú so zavretými
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сугеришу нам да будемо опрезни
– некад исказују љубомору, а некад
захвалност, радост или пријатељство.
Лале се поклањају затворених
цветова, фрезије полуотворених, а
орхидеје потпуно отворених. Цвеће се носи увек усправно, у левој
руци, како би десна рука остала
слободна да се пружи драгој особи.
Сваки цвет прима се с радошћу
и добија почасно место.

kvetmi, frézie s polootvorenými, a
orchidey s úplne otvorenými. Kvety sa vždy nesú vzpriamene, v ľavej
ruke, tak, aby pravá zostala slobodná na podávanie milej osobe.
Každý kvet sa prijíma s radosťou a
kladie sa na osobitné miesto.
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Језик симола и оја
Reč symbolov a farieb

Неисцрпан је језик латица. Симболици појединог цвећа боја
даје префињеније, а каткад и сасвим другачије значење. Ваља
стога имати на уму да не само цвет већ и бојa његових латица
носе посебне, скривене поруке.
Nevyčerpateľná je reč lupeňov. Symbolike jednotlivých kvetov farba
dáva rafinovanejší a často aj celkom iný význam. Treba preto mať
na pamäti, že nie iba kvet, ale aj farba jeho lupeňov nesie osobitné,
skryté správy.

• Азалеја | 21
задовољство
• Амарилис | 22
заводљивост
• Анемона, ускршњи цвет |
пустоловина
• Багремов цвет | 26
опрез
бели – ишчекивање
црвени – састанак
• Бегонија | 29
упозорење
• Бела рада, красуљак | 32
узајамност
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• Azalka | 21
potešenie
• Amarylis | 22
zmyselnosť
• Veternica, veľkonočný kvet |
dobrodružstvo
• Agátový kvet | 26
opatrnosť
biely – očakávanie
červený – stretnutie

• Begonia | 29
varovanie
• Sedmokráska |
vzájomnosť
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32
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• Бели локвањ | 35
врлина
• Богумила, бугенвилија |
страст
• Босиљак | 41
доброта
• Божиковина, зеленика |
дуговечност
• Божићна звезда | 45
ведрина
• Божур | 46
част
• Вероника, честославица
| 49
посвећеност
• Висибаба | 50
утеха
• Гарденија | 53
углађеност
• Гербер | 54
меланхолија
• Гладиола | 57
храброст
• Госпина папучица | 58
изазов
• Далија, георгина | 63
захвалност
бела – пажња
црвена – признање
• Дан и ноћ, маћухица,
Дикино око | 64
жеља

• Lekno biele | 35
Cnosť
• Bugénvilea | 36
vášeň
• Bazalka | 41
dobrota
• Cezmína | 42
dlhovekosť
• Vianočná hviezda | 45
jasot
• Pivonka | 46
česť
• Veronika lekárska | 49
odovzdanosť
• Snežienka | 50
útecha
• Gardénia | 53
zdvorilosť
• Gerbera | 54
melanchólia
• Gladiola | 57
smelosť
• Črievičník papučkový |
výzva
• Georgína | 63
vďačnosť

36

42

58

biela – pozornosť
červená – uznanie

• Fialka záhradná trojfarebná,
sirôtka | 64
žiadosť
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• Чуваркућа | 240
сигурност
• Шафран | 243
мудрост
• Шебој | 244
приврженост
бели – милост
жути – премишљање
плави – чежња
црвени – заљубљеност
• Шлајер, гипсофила | 247
вечна љубав

• Šafran | 243
múdrosť
• Cheirant voňavý
oddanosť

|

244

biely – milosť
žltý – váhanie
modrý – túžba
červený – zamilovanosť

• Gypsomilka metlinatá |
večná láska
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Флорографија света

Жеља оснивача 4СЕ Слободана Петровића да језиком симбола цвећа представи богатство и дух
српске културе, али и других култура, дала је подстицај групи аутора из више земаља, различитих
занимања, али повезаних заједничком љубављу
према природи, традицији и литератури, да уобличе едицију „Флорографија света“.
Тим професионалних писаца, фотографа,
дизајнера, лектора, хортикултуролога, штампара,
својом стручношћу, искуством и надасве љубављу
према цвећу учинили су да се Порука скривена
међу латицама нађе пред читаоцима. Прва књига
ове едиције објављена је у Србији, док су наши са-

радници у иностранству паралелно приређивали
књиге које, под истим називом, откривају симболику и говор цвећа других народа.
Стручњаци београдске Ботаничке баште
„Јевремовац“, који су у изузетном амбијенту овог
врта омогућили фотографисање цвећа, драгоценим сугестијама додатно су обогатили Говор 101
цвета у Србији. Захваљујемо свим институцијама
и појединцима који су у Србији и другим земљама,
заједно са ауторима, плели богат венац упоредне
симболике цвећа. То јесте и круна едиције „Флорографија света“.

Flórografia sveta
Prianie zakladateľa 4SE Slobodana Petrovića,
aby jazykom symbolov kvetov predstavil bohatstvo
a duch srbskej kultúry, ale aj iných kultúr, bolo podnetom skupine autorov z viacerých krajín, rôznych
povolaní, ale zviazaných spoločnou láskou k prírode, tradícii a literatúre, aby stvárnili edíciu Poslanie
skryté medzi lupeňmi.
Tím profesionálnych spisovateľov, fotografov,
dizajnérov, lektorov, hortikulturológov, tlačiarov,
svojou odbornosťou, skúsenosťou a predovšetkým
láskou ku kvetom, prispel, aby sa Poslanie skryté medzi lupeňmi našlo pred čitateľmi. Prvá kniha edície

uverejnená je v Srbsku, zatiaľ čo naši spolupracovníci v zahraničí súbežne pripravovali knihy, ktoré,
s rovnakým pomenovaním, odhaľujú symboliku a
reč kvetov iných národov.
Odborníci belehradskej Botanickej záhrady
„Jevremovec“, ktorí vo výnimočnom ovzduší tejto
záhrady umožnili fotografovanie kvetov, vzácnymi sugesciami obohatili Jazyk 101 kvetov v Srbsku.
Vyjadrujeme vďaku všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí v Srbsku a v iných krajinách, spolu s
autormi, uplietli bohatý veniec súbežnej symboliky
kvetov. Je to aj istou korunou edície „Flórografia sveta“.

Литература је усвим књигама на једном језику.
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