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Le message caché
dans les pétales
Порукa скривенa
међу латицама

Lys

Љиљан

MAJESTÉ

ВЕЛИЧАНСТВО

Roi, que je verrai jouir
De l'empire de la terre,
Laisse le soin de la guerre.
Et pense à te réjouir.
François de Malherbe

Kраљу, да те видим ипак
срећног у земаљском царству,
не брини се ти о рату
и мисли на свој ужитак.
Франсоа Малерб
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Avant-propos
Le langage des fleurs ne se limite pas aux messages
amoureux : de nombreuses fleurs signifient aussi
des états d'âme ou permettent de transmettre un reproche, un remerciement, une marque d'amitié, l'annonce d'une nouvelle heureuse, de célébrer le souvenir des êtres disparus ou encore d'apporter de la joie
ou de l'espoir.
Le don de fleurs existe dans la plupart des civilisations, qu'il constitue un cadeau ou un acte religieux. Dans certaines cultures, on accorde au langage
des fleurs une symbolique particulière, en donnant à
chacune une signification.
Ainsi la composition d'un bouquet peut être
guidée par des questions de couleurs et de parfums,
ou par le sens prêté à chaque fleur. Les significations des fleurs ont évolué au cours du temps et ne
sont pas les mêmes selon les cultures. Si les fleurs
transmettent nos sentiments bien mieux que des
mots, c’est parce qu’elles accompagnent la vie des
hommes depuis l’Antiquité. Selon l’occasion, chacune a son mot à dire, influencée par son histoire,
sa saisonnalité.
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Предгoвор
Говор цвећа није ограничен искључиво на љубавне поруке: многи цветови такође изражавају
стања душе или омогућују да се саопшти неки
прекор, нека захвалност, знак пријатељства,
најава какве срећне вести, обележавање сећања
на нестала бића, или пак да донесу радост или
наду.
Даривање цвећа постоји као обичај у већини цивилизација, било да представља поклон
или религиозни чин. У појединим културама говору цвећа приписује се једна посебна симболика,
дајући свакоме неко значење.
Тако се у састављању једног букета решавају питања боја и мириса, или смисла који се даје
сваком цвету. Значења цветова еволуирала су
током времена и нису иста у свим културама.
Ако цвеће изражава наша осећања много боље
него речи, то је због тога што оно прати човеков живот од Антике. Зависно од прилике, сваки цвет има своју реч да каже, обележен својом
историјом, својим раздобљима.
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Les fleurs sont l'attribut de Flore et parfois de l'Aurore ainsi que les figures allégoriques du Printemps.
Au niveau mythique, Zéphyr, le vent du printemps,
s'étant épris de Flore, l'enlève et s'unit à elle en mariage : en gage de son amour, il lui offre de régner sur
les champs et jardins cultivés. Nous retrouvons dans
certaines représentations, Aurore sur son char répandant des fleurs, qui annonce la lumière nouvelle
du jour. Dans l'iconographie des quatre saisons, le
Printemps est figuré sous les traits d'une jeune femme
qui porte des fleurs ou les parsème sur les prairies.
L'iconographie des cinq sens représente l'odorat
sous la forme de compositions florales, ou sous l'aspect
d'une figure qui tient à la main un bouquet de fleurs
ou en hume les parfums. Depuis l'Antiquité, l'image de
la fleur est associée à l'idée de la brièveté de la vie, de la
beauté et des Vertus.
Si l’on ne parle seulement que de la symbolique
des couleurs des fleurs nous avons la liste suivante :
Blanc : C’est le symbole de la pureté, de la consolation, de l’innocence, de la naïveté et de la joie.
Jaune : C’est le symbole du luxe, de la gloire, du
succès. Il est également associé à l’infidelité et à trahison.
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Цвеће је обележје Флоре и понекад Ауроре,
исто тако алегоријских фигура Пролећа. У митологији, Зефир, пролећни ветар, заљубивши се
у Флору, отео је ову и оженио се њоме; као доказ своје љубави, дао јој је да влада над пољима
и обрађеним вртовима. На извесним представљањима видимо Аурору како са својих кочија
расипа цвеће, најављујући нову светлост дана.
У иконографији четири годишња доба, Пролеће
је оличено у лику младе жене која носи цвеће и
распршује га по ливадама.
Иконографија пет чула представља чуло
мириса у облику цветних композиција, или у
виду фигуре која у једној руци држи букет цвећа
или ужива у његовим мирисима. Још од Антике
слика цвета повезана је с идејом краткоће живота, лепоте и Врлина.
Ако говоримо само о симболици боја цветова, имамо следећу листу:
Бела: то је симбол чистоте, утехе, невиности, безазлености и радости.
Жута: то је симбол раскоши, славе, успеха.
Такође је повезана с неверством и издајством.

11

Orange : C’est le symbole de la joie, de la gaieté,
de la beauté, de la grandeur, de l’équilibre de l’esprit
et des sens.
Rose: C’est le symbole de la jeunesse.
Rouge: C’est le symbole de la passion, du courage,
de l’ambition, de l’amour ardent et passionné, mais
également le symbole de la colère et du tempérament
volontaire.
Bleu: C’est le symbole de l’air, de la sagesse, de
l’amour pur et platonique, de la communion des âmes,
de l’élévation de l’âme.
Violet: C’est le symbole de la paix, de la dou-ceur,
de la générosité, de l’humidité.
Vert: C’est l’emblème du printemps, le symbole de
l’espoir, de la joie, de l’optimisme.
Les fleurs, dit Pline, sont la joie des arbres qui les
portent. Cet observateur sublime aurait pu dire aussi,
et de ceux qui les aiment et qui les cultivent. Interprètes
des plus doux sentiments, les fleurs prêtent des charmes
à l’amour même, à cet amour pure et chaste qui est, dit
Platon, une inspiration des dieux. «L’expression de cette
passion divine doit être divine aussi, et c’est pour l’embellir encore qu’on a imaginé le langage ingénieux des
fleurs», disait à l’époque Mme Charlotte de La Tour.
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Наранчаста: то је симбол радости и весеља,
лепоте, величине, равнотеже духа и чула.
Ружичаста: то је симбол младости.
Црвена: то је симбол страсти, храбрости,
амбиције, жарке и страствене љубави, али је
такође симбол беса и одлучног карактера.
Плава: то је симбол ваздуха, мудрости, чисте и платонске љубави, јединства душа, узлета душе.
Љубичаста: то је симбол мира, благости,
великодушности, лажности.
Зелена: то је знамење пролећа, симбол наде,
радости, оптимизма.
Цветови су, каже Плиније, радост дрвећа
које их носи. Тај велики посматрач могао је то
исто рећи и за оне који их воле и негују. Тумачи
најнежнијих осећања, цветови улепшавају саму
љубав, ону чисту и часну љубав која, каже Платон, надахњује богове. »Изражавање те божанствене страсти мора такође да буде божанствено, и управо је због тога, да би га још више
улепшао, измишљен духовити говор цвећа«, говорила је својевремено Гђа Шарлот де Ла Тур.
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La symbolique de la fleur de lys

Le lys est le symbole royal de la France. Cette fleur
serait né des larmes d’Eve à son départ du jardin
d’Eden. Emblème royal, le lys signifie la pureté, la
grandeur des sentiments, la chasteté, l'Annonciation, l'Immaculée Conception. Il est l'attribut de la
Vierge Marie, de l'archange Gabriel et des allégories de la Beauté et de la Pudeur.
La fleur de lys, ou fleur de lis, est un meuble héraldique. C'est l'une des quatre figures les plus populaires avec les multiples croix, l'aigle et le lion. La
fleur de lys est l'un des plus anciens emblèmes au
monde.
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Симболика љиљана

Љиљан је краљевски симбол Француске.
Изгледа да је рођен из Евиних суза, приликом
њеног изласка из еденског врта. Kраљевско
знамење, љиљан означава чистоту. величину
осећања, невиност, Благовести, Безгрешно зачеће. Он је обележје Девице Марије, арханђела
Габријела и алегорија Лепоте и Срамежљивости.
Цвет љиљана – lis или lys – је и хералдички
украс. Он је једна од четири најпопуларније
фигуре с бројним крстовима, орлом и лавом.
Цвет љиљана је једно од најстаријих знамења
на свету.
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Acacia

Багрем

IMMORTALITE

БЕСМРТНОСТ

Comme deux rayons de l'aurore,
Comme deux soupirs confondus,
Nos deux âmes ne forment plus
Qu'une âme, et je soupire encore !
Alphonse de Lamartine

Kао два зрачка зоре,
као уздах уздахом упијен,
наше две душе творе
тек једну, а ја још уздишем!
Алфонс де Ламартин
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Achillée
millefeuille

Хајдучка
трава

AMOUR CONJUGAL

БРАЧНА ЉУБАВ

L'amour seul reste. Ô noble femme
Si tu veux dans ce vil séjour,
Garder ta foi, garder ton âme,
Garder ton Dieu, garde l'amour !
Victor Hugo

Љубав тек остаје. О, часна жено,
желиш ли на овом злом свету
сачуват веру, душу и благо њено,
чувај свог Бога, чувај љубав свету!
Виктор Иго
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Colchique

Мразовац

JALOUSIE

ЉУБОМОРА

Et voici que, longtemps, le cœur lourd de sanglots,
Silencieuse et sans vouloir être calmée,
Tu pleures, inquiète et jalouse des mots
Qui te parlent de notre amour, ma bien-aimée.
Charles Guérin

И већ дуго, док ми срце од уздаха јечи,
тиха и не желећ да нађеш спокоја,
плачеш, забринута, и љубоморна на речи
које ти зборе о нашој љубави, мила моја.
Шарл Герен
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Euphraise
officinale

Видац

INTUITION

ИНТУИЦИЈА

L'intuition est la vision anticipée d'une vérité :
hypothèse pour le savant,
rêverie pour le poète.
Lucien Arréat

Интуиција је унапред виђена истина;
претпоставка за научника, сањарија
за песника.
Лисијен Ареа

72

Glaïeul

Гладиола

PROVOCATION

ИЗАЗИВАЊЕ

Tu vas bientôt sortir de ma pensée,
Cruel objet des plus tendres amours !
Ce triste espoir fait mon unique joie.
Soins importuns, ne me retenez pas.
Évariste de Parny

Ускоро ћеш изаћи из мојих мисли,
предмете окрутни најнежније љубави!
Та тужна нада једина је радост.
Бриге несносне, не задржавајте ме више.
Еварист де Парни
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Collonges-la-Rouge, Limousine,
Nouvelle-Aquitaine

Rhododendron

Рододендрон

DANGER

ОПАСНОСТ

Le plaisir, qui est l'unique mobile
de la réunion des deux sexes, ne suffit pas
pour former une liaison.
Pierre Choderlos de Laclos

Задовољство, које је једини разлог
за сусрет два пола, није довољно
да изгради везу.
Пјер Шодерло де Лакло
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