Латице умеју да кажу више од 1.000 речи, али ваља
разумети шта говоре љиљан и перуника, какву
поруку носе зумбул и божур, казују ли исто жути и
бели нарцис. Који цвет позива на сусрет, којим се
буди нада, а којим једноставно каже: „Хвала!“ Порука
скривена међу ла�ицама открива симболику 101 цвета,
изречену најлепшим језиком српске књижевности.
Тако ће свако ко цвет дарује, али и онај ко га прима,
да сазна како ружа, георгина, кандилка или азалеја
говоре о љубави, захвалности, меланхолији, срећи… и
преносе поруку свих порука – љубав.
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The Message Hidden Among the Petals
Petals can say more than a thousand words, so it’s
important to know what the lily and the iris are telling
us, what kind of messages the hyacinth and peony are
carrying, and whether the yellow daffodil echoes the
white. Which flower expresses a rendezvous, which
stimulates hope, and which simply says, “Thank you!”?
The Message Hidden Among the Petals reveals the symbols
of 101 flowers, expressed through the most beautiful
language of Serbian literature. In these pages, those who
give flowers, as well as those who receive them, will learn
how the rose, the dahlia, the columbine or the azalea
speak of love, gratitude, melancholy, or happiness… and
convey the message of all messages – love.
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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

Oh my darling,
From where did you spring Among immortelle roots
or basil shoots?
Where the violet grows, or the budding rose,
Amidst lilies’ earth,
Or rosemary’s birth?
Jovan Jovanović Zmaj
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Natalija’s 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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The Serbian Ramonda
The Serbian ramonda is a species endemic to the central Balkans that grows on the low ridges of southern
Serbia, near the city of Niš. It was discovered in 1874
by the botanist, Josif Pančić, who became the first
president of the Serbian Royal Academy. A decade
later, Sava Petrović (the court physician of Serbian
King, Milan Obrenović) found a flower related to
the Serbian ramonda in the same region. He named
it Natalija’s ramonda, in honour of Queen Natalija
Obrenović. The two ramonda plants differ slightly
in the shape of their petals, but share a rare gift that
distinguishes them among the world’s 270,000 species of flowers: after having been completely dried
out, they have the ability to spring back to life once
watered. Both ramonda plants fall under the protection of the Serbian state and are classified as natural
rarities. They are also commonly known in Serbia
as phoenixes, cookies or Easter flowers. Since 2012,
Natalija’s ramonda has been Serbia’s symbol for the
commemoration of World War 1 Armistice Day.
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Кад латице проговоре
When the Petals Speak
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,

For centuries, flowers have spoken for us through their hidden symbols and meanings. With our planet’s
most poetic buds by our side, we have
celebrated and grieved, prayed and
implored, conquered and conciliated,
adorned and crowned, loved and forgiven.
Flowers speak for us when we cannot, when we must not, and when we
know not how. Their petals say more
than a thousand words ever could, in
a silent language that the poet Branko
Miljković reminds us to heed: “It’s time
for the flower to speak, and for the
mouth to shut.”
Yet, when that time comes, we need
to be able to understand each flower’s

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

unique message. What are the lily, the
iris, the hyacinth, the peony and the
evening primrose telling us? Does the
yellow daffodil echo the white? Is the
message of the multicoloured carnation
the same as that of the red carnation?
Which flower expresses a rendezvous,
which stimulates hope and which simply says thank you? What does a luxurious bouquet of roses say, and what
about a single rosebud? Which words
are uttered by the garden daisies and the
petunias on the balcony?
Through the ages, our ancestors
have searched for answers in the petals,
interweaving legends, myths and beliefs
with the features of flowers to create
rich symbolic meanings. The language
of flowers has thus carried the spiritual
history of humanity and revealed the
heart’s deepest secrets.
This symbolism has been passed
down from generation to generation
through rituals, oral traditions, poetry,

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

storytelling, and religious and folk customs. The meanings have been embellished over time, sometimes completely
altered; yet, floral symbolism remains a
testament to the firm connection of humanity with nature, and expresses the
true spirit of life.
Flowers have always spoken the
loudest where feelings have been suppressed. For example, in Ottoman Turkey or Victorian England, people turned
to messages in petals instead of the spoken word to express love and suffering,
yearning and unity. The language of
flowers (known as floriography) was so
imaginative and rich that it simply cried
out for its symbols to be interpreted.
The 1819 book The Language of
Flowers by Madame Charlotte de la
Tour (the author’s pen name) sparked
an explosion of work devoted to the
secret symbols and messages conveyed
by flowers and bouquets, then called
tussie-mussies. Understanding the lan-

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

guage of flowers was considered to be
part of common culture, but also came
with some prestige, since interpreting
these symbols was essential for sharing
the heart’s secrets.
In the short 1875 book The Language of Flowers: The Newest Interpretation (published in Novi Sad), a whole
two pages are dedicated to the symbolic messages of roses, while the pansy
sighs, “Why does it please you so, this
pain in my heart?”, the lily of the valley
admits, “I have secretly loved you for
a long time,” and the hellebore gives a
cheerful greeting: “May God bless you!”
These messages hidden among the
petals have changed through epochs
and been interpreted according to various cultural influences, but they have
never lost their charm. Still today, in an
era of advanced technology and manifest feelings, decoding the secret messages of flowers continues to seduce us.
In The Message Hidden Among the

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-

Petals, we bring this magical language
to life once again. We have interpreted the symbols of flowers by drawing
on the interrelations between our
heritage and that of other cultures.
We have selected flowers that have a
rich folkloric tradition in Serbia, such
as the basil flower, the lady’s bedstraw, the lilac, the marigold, and the
immortelle, alongside others which
arrived on the winds of later epochs,
such as the gladiolus, the bird of paradise, the yucca and the calla lily, which
are today joyfully loved, grown, and
given.
We have summarised each flower’s complex symbolism in one word,
seeking a symbol that best captures its
numerous meanings. We have tried
to avoid inconsistency and contradiction, so that the dahlia, the columbine
and the azalea can speak clearly and
unambiguously of gratitude, melancholy and happiness.

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.

Poetic expression is given to the
symbolism of the flowers through folk
poetry, proverbs, verses, and ideas of
great Serbs. In these pages, anyone who
gives or receives flowers, or is simply fascinated by them, can discover the messages hidden within, through the verses
of Jovan Dučić, Desanka Maksimović,
Vasko Popa, and the thoughts of Ivo Andrić, Meša Selimović, and Nikola Tesla.
Together, through the most beautiful language of Serbian literature, these writers
tell the story of the symbolic meaning of
101 flowers, while communicating the
message of all messages: love.
We hope that this book will help revive the irresistible language of flowers,
with imagination, feeling and spirit. Our
wish is to continue developing and sharing a love for flowers and the magic of
their language with those dear to us, as
our ancestors did centuries ago.

Говор 101 цвета
The Language of 101
Flowers

Азалеја

Azalea

ЗАДОВОЉСТВО

CONTENTMENT

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

A proverb from an ancient sage:
happiness shall be repaid,
from happy folk is happiness made!
Dušan Radović

21

Босиљак

Basil

ДОБРОТА

GOODNESS

Не бранимо се од туђег зла злом у себи.
Чувајмо се од нељуди, али се још више
чувајмо да ми не постанемо нељуди.
Патријарх српски Павле

We cannot guard against the sin of others,
if sin is within us.
We must protect ourselves from evil,
but even more from becoming evil ourselves.
Patriarch Pavle of Serbia

41

Госпина Slipper Flower,
папучица Lady’s Purse,
Pocketbook Plant
CHALLENGE

ИЗАЗОВ

Зашто се мени јављаш тајно
Када ми душа тихо снива?
Алекса Шантић

Why are you stealthily coming to me
when my soul is in quiet slumber?
Aleksa Šantić

58

Далија,
георгина

Dahlia,
Georgina

ЗАХВАЛНОСТ

GRATITUDE

Живот нам враћа само оно што ми
другима дајемо.
Иво Андрић

Life only gives us back
what we give to others.
Ivo Andrić

63

Кандилка, Columbine,
колумбина Aquilegia
УСАМЉЕНОСТ

SOLITUDE

Ти си моја самоћа у којој смо
присутни обоје.
Матија Бећковић

You are my solitude
in which we are both present.
Matija Bećković
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Лала

Tulip

БОГАТСТВО

WEALTH

Није благо ни сребро ни злато,
већ је благо, што је срцу драго.
Српска народна пословица

Treasure is neither silver nor gold;
treasure is what the heart dearly holds.
Serbian folk proverb

123

Мак

Poppy

ПРОЛАЗНОСТ

TRANSIENCE

О све што прође вечност једна бива.
Бранко Миљковић

All that comes to pass belongs to one eternity.
Branko Miljković

145

Мушкатла

Geranium

СТРПЉЕЊЕ

PATIENCE

Гајим цвет да те закитим кад се вратиш.
Преда те с цвећем увек ја пожурих.
О, биће опет хиљаду дана среће
после хиљаду сузних и тмурних.
Десанка Максимовић

I’m tending a flower to adorn you when you’re back.
To embrace you with flowers, I’m ever in a hurry.
Oh, there’ll be a thousand more days of joy,
after a thousand days woeful and sorry.
Desanka Maksimović
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Сунцокрет Sunflower
РАДОСТ

JOY

Нека сунца нека,
мене драга чека,
Драга сунца два,
мени ће да дâ!
Бранко Радичевић

Forget the sun above,
She waits for me, my love,
Two suns will my sweet
Give me when we meet.
Branko Radičevič
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Тајне даривања
The Secrets of Giving

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.

The giving of flowers expresses
the true essence of love. It needs no
reciprocation; it demands nothing in
return. The petals’ secret messages are
not only in the flower's symbolism, but
also in the manner in which it is given
in a specific situation.

248

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

A single red rose speaks of extraordinariness. When given by a man, he
may express his passion; a woman, her
loyalty. Two paired roses announce an
engagement or marriage.
Bouquets of roses, carnations, tulips, gladioli and gerberas are appropriate gifts for anniversaries, but the
number of flowers should always be
odd. Seven flowers are given for engagements, eleven for friendships,
and fifteen if we want to say thank
you. Even numbers are appropriate
for sad occasions.
Small meadow flowers and apple
or cherry blossom from the countryside are appropriate gifts to take to a
meeting in the city. A daisy carries a
message of sincerity and optimism;
a small bouquet of lilies of the valley
conveys desire, and a snowdrop implores, “Do not lose hope!”
A woman may give violets to a man
as a sign of loyalty. With a marigold,
she expresses her desire to be loved.
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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-

Giving peach blossom signifies
being in love, whilst a sunflower
symbolises the desire for love. It is
believed that the cyclamen ignites
extinguished love and calls for reconciliation. The carnation mends a
broken marriage, and the hydrangea
heals all other disagreements.
Gladioli should not be given to
loved ones. Seven carnations mean a
desire to conquer. Red roses are not
an appropriate gift for a dear friend’s
wife.
White flowers are common on sad
occasions; usually chrysanthemums,
gladioli, calla lilies, and carnations.
Begonias symbolise the desire for recovery and the prolonging of life.
Bouquets of white lilies or roses
are symbols of purity and are gifts for
exceptional moments. The iris expresses a wish for happiness and the
fulfilment of dreams.
The yellow dahlia speaks of gratitude. The peony is given in Serbia on
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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

Vidovdan (one of the country’s most
important national and religious holidays) with the message, “Be like this
flower: glowing and strong!”
Orchids express a wish for career
success. However, flowers should
not be brought on business visits.
Instead, one’s thoughtfulness may be
expressed by sending a bouquet in a
basket with a personal card.
Potted flowers are suitable gifts for
moving house, or as mutual gifts between close friends, but not for any
other occasion.
When given to a woman, flowers
should also be given to her mother.
As a sign of respect, the mother’s
flowers should be presented first.
When a child is born, a bouquet is
given to their mother.
White petals express respect, red
petals express love. Blue flowers signify loyalty, pink stand for sympathy,
and purple for tenderness. Orange
flowers connote adoration or ardour.
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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.

Yellow petals call for caution: they
sometimes convey jealousy, sometimes gratitude, sometimes joy and
sometimes friendship.
Tulips are given with closed buds,
freesias with semi-open buds, and
orchids with their buds completely
open. Flowers are carried upright, in
the left hand, to keep the right hand
free for a warm greeting.
The gift of a flower should always
be met with joy, and honoured with
pride of place in the home.
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Језик симола и оја
The Language of
Symbols and Colours

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.
The language of petals is limitless. Colours further embellish a
flower’s symbolism, and at times transform its meaning. So, it is
worth remembering that special messages are concealed not only in
the flower itself, but in the colours of its petals too.

• Азалеја | 21
задовољство
• Амарилис | 22
заводљивост
• Анемона, ускршњи цвет |

• Azalea | 21
Contentment
• Amaryllis | 22
Seduction
• Pasqueflower | 25
Adventure
• Acacia Flower | 26
Watchfulness
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пустоловина
• Багремов цвет | 26
опрез
бели – ишчекивање
црвени – састанак
• Бегонија | 29
упозорење
• Бела рада, красуљак |
узајамност

White – Expectancy
Red – Meeting

• Begonia | 29
Caution
• Oxeye Daisy |
Support
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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“.

Floriography of the World

It was the wish of 4SE’s founder, Slobodan Petrović, to reveal the richness and spirit of Serbian
culture, as well as that of other cultures around the
world, through the symbolic language of flowers.
This motivated a group of authors from a range of
countries with a variety of interests – but all connected by a mutual love for nature, tradition and literature – to shape the “Floriography of the World”
book series.
Employing expertise, experience, and, above all,
a great love for flowers, a team of professional writers, photographers, designers, editors, horticulturists
and printers have made The Message Hidden Among

the Petals possible. The first edition was published in
Serbia, while our collaborators abroad prepared other books with the same title, which would reveal the
symbolism and language of flowers in other nations.
Experts at Belgrade’s Jevremovac Botanical Garden enabled us to capture photographs of the flowers
in the garden’s extraordinary ambience, and their input
for this book on the language of 101 flowers in Serbia
was invaluable. We are grateful to all the contributing
institutions and individuals in Serbia and beyond. Together with the authors, they have intertwined a myriad of rich floral symbolisms into a wreath to crown
the “Floriography of the World” series.

