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

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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Рамонда сербская
Среди холмов на юге Сербии, в окрестностях города Ниша растёт рамонда сербская – эндемик,
встречающийся только в центральной части Балкан. Его открыл в 1874 г. ботаник Йосиф Панчич,
первый президент Сербской королевской академии. Спустя десять лет на той же местности
Сава Петрович, придворный лекарь сербского
короля Милана Обреновича, обнаружил цветок,
похожий на рамонду сербскую. Он назвал его
натальина рамонда в честь королевы Натальи
Обренович. Эти два сорта рамонды различаются
только формой лепестков, однако среди 270 000
видов цветов их выделяет редкий дар: даже если
они полностью завянут, их достаточно полить
водой, чтобы вернуть к жизни. Сегодня оба сорта
рамонды из-за своей редкости находятся под защитой государства. В народе их также называют
феникс, калачики или пасхальные цветы.
С 2012 года натальина рамонда является символом сербского праздника – Дня перемирия и победы в Первой мировой войне.
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Кад латице проговоре
Когда лепестки заговорят
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,

На протяжении целых столетий
цветы многое говорят за нас на своём тихом языке символов и скрытых значений. С помощью самых
живописных разновидностей цветов люди с давних времён отмечают праздники и скорбят, молятся и
призывают удачу, воюют и мирятся,
украшают жилища и женятся, любят и прощают.
Цветы заговаривают с нами в
момент, когда иным способом это
сделать слишком сложно, запрещено или вовсе невозможно. Лепестки
могут сказать более тысячи слов, а
поэт Бранко Милькович однажды
написал: «Время цветам заговорить,
а человеческим устам - умолкнуть».

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

Когда настаёт этот момент, необходимо присмотреться, чтобы
понять, что говорят лилия и ирис,
какое послание несут гиацинт, пион,
энотера. Нам нужно разгадать, твердят ли об одном и том же жёлтые и
белые нарциссы, красные и пёстрые
гвоздики. Какой цветок зовёт на свидание, какой пробуждает надежду, а
какой просто говорит: «Спасибо!»
О чём говорит роскошный букет
роз, а что рассказывает один цветок?
Какую весть несут садовые астры, а
какую – растущие на балконах петунии?
Веками наши предки, стараясь
найти ответы среди лепестков, создавали символику цветов, обращаясь к мифам, легендам, верованиям
или к природным особенностям
растений. Уникальный и роскошный
язык цветов смог описать духовную
историю народа и открыть самые сокровенные тайны сердца.

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

Из поколения в поколение эта
символика передавалась посредством ритуалов, народных преданий, поэзии и прозы, религиозных и
языческих обычаев. С течением времени значения дополнялись, а иногда и полностью видоизменялись,
однако цветочная символика всегда
говорила о неразрывной связи поколений с природой и выражала истинную суть жизни.
Громче всего цветы говорят тогда,
когда нельзя дать волю чувствам. Так,
в Османской империи и викторианской Англии люди, не вымолвив ни
единого слова, лишь с помощью цветочных посланий могли поведать о
любви и страдании, выразить страсть
и вступить в романтическую связь.
Богатый и оригинальный язык цветов
(флорографика) остро нуждался в
толковании скрытых посланий.
Книга Язык цветов (1819 г.),
автор которой творил под псевдо-

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

нимом мадам Шарлотт де ла Тур,
открыла дорогу целой череде произведений, посвящённых символике и значению тайных посланий, таящихся в цветах и букетах, которые
в те времена называли «туси-муси».
Знание языка цветов считалось частью общей культуры и престижа,
а толкование символов могло раскрыть все тайны сердца.
В небольшой книге Язык цветов, новейшее толкование (1875),
опубликованной в Нови-Саде,
послания роз объяснялись в двух
страницах. Цветок анютины глазки сочувственно вздыхал: «Почему
тебя так сильно радует боль сердца моего?» Ландыш смущённо признавался: «Давно уже таю любовь к
тебе». А морозник бодро приветствовал: «Бог в помощь!»
Послания, скрытые в лепестках,
менялись с течением эпох и по-разному истолковывались в разных

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.
Уметничким фотографијама
Бранка Сујића сви они слили су се
у складни букет, откривајући истовремено и универзалну лепоту
и особену изражајност цвећа из
Србије.
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

частях света, однако никогда не
теряли своей прелести. И сегодня,
во времена высоких технологий
и открытых чувств, мы понимаем
всё очарование тайных цветочных
кодов.
В Послании, скрытом в лепестках мы вновь дарим жизнь этому
волшебному языку. Толкование его
символов мы обнаруживаем в чудном переплетении нашей традиции
с другими культурами. Мы собрали
цветы, о которых существует множество преданий: базилик, подмаренник, сирень, календулу, бессмертник,
гладиолус, стрелицию, юкку, каллу…
Все эти цветы овеяны ветрами прошлых эпох, а сегодня мы ими восхищаемся, с удовольствием выращиваем и дарим друг другу.
Посредством художественных
фотографий Бранко Суйича, все они
сложились в единый букет, в одно
время раскрывая универсальную

георгина, кандилка и азалеја јасно
проговориле о захвалности, меланхолији, срећи.
Народне песме, пословице, стихови и мисли српских великана
подарили су тој симболици поетични 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

красоту и особенную выразительность сербских цветов.
Сложную символику каждого
цветка мы уместили лишь в одном
слове. В поисках символа, лучшим
образом охватывающего множество
значений, мы попытались избежать
противоречий и двусмысленности,
чтобы георгина, аквиллегия и азалия
как можно яснее рассказали нам о
благодарности, меланхолии и счастье.
С помощью народных песен, пословиц, стихов и мыслей великих людей Сербии мы подарили цветочной
символике поэтическое выражение в
соответствии с посланием, которое
несёт то или иное растение. Благодаря стихам Йована Дучича, Десанки
Максимович, Васко Попы, а также
мыслям Иво Андрича, Меши Селимовича и Николы Теслы, послание,
скрытое в лепестках, станет простым
и понятным. Его очарование будет
раскрыто как для дарящего цветы, так

његовог језика наставимо да развијамо и делимо с драгим особама, маштом, осећањима и духом,
како су то чинили и наши преци,
вековима пре нас.

и для принимающей их особы. Так,
на прекраснейшем языке сербской
литературы будет написана история
о значении и символике 101 цветка, а
также будет передано главное послание – любовь.
Мы надеемся, что эта книга
вновь оживит волнительный диалог
на языке цветов. Мы хотим, чтобы
каждый мог разделить свою любовь
к цветам и их загадочному волшебству с дорогими людьми, задействовав при этом фантазию, чувства и
эмоции, как это делали наши предки
много веков назад.

Говор 101 цвета
Язык 101 цветка

Азалеја

Азалия

ЗАДОВОЉСТВО

УДОВОЛЬСТВИЕ

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

Древнюю мудрость все знают:
счастлив тот, кто счастье дарит,
Счастье творит человек – потому
счастлив будет он век.
Душан Радович
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Бегонија

Бегония

УПОЗОРЕЊЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Не подсчитывай недостатки,
Дни любви хоть и сладки, но кратки.
Душко Трифунович
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Божићна
звезда

Молочай

ВЕДРИНА

ЯСНОСТЬ

Само нек ми Сунце стално сија
и нек се сви воле ко ти и ја!
Добрица Ерић

Только б засветило Солнце навсегда,
и любили все, как любим ты и я!
Добрица Эрич
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Герер Герберa
МЕЛАНХОЛИЈА

МЕЛАНХОЛИЯ

Кроз тиха поља срдашце ми жуди
Далеко тамо, у бајнији свет:
Да злато своје иза санка буди
Уз гласак фруле, уз уздисај клет…
Војислав Илић

В тихих полях моё сердце томится
Там далеко, в зачарованном мире:
Злато моё ото сна пробудится
Мелодией флейты, вздохом тоскливым.
Войислав Илич
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Здравац

Герань

КРЕПКОСТ

КРЕПОСТЬ

Весело срце – пола здравља!
Српска народна пословица

Весёлое сердце – половина здоровья!
Сербская народная пословица
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Кукурек Морозник
душистый
ИЗНЕНАЂЕЊЕ

СЮРПРИЗ

Наишла си као лак облачак,
твој ме поглед за трен обезнани,
заборавих име и очинство,
како ми се зову укућани.
Бранко Ћопић

Ты легко появилась, внезапно,
Как воздушное облако, взгляд твой затмил,
Я забыл, как зовусь, безвозвратно,
Имя, отчество – вспомнить нет сил.
Бранко Чопич
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Маслачак

Одуванчик

СЛУТЊА

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Има нешто у том што ме нећеш,
од те лажи начисто умрјећу…
Има нешто у том што ме нећеш,
и у томе што ја тебе нећу…
Душко Трифуновић

Что-то есть в том, что меня ты не любишь,
Ведь от лжи твоей умер бы я…
Что-то есть в том, что меня ты не любишь,
И в том, что не люблю тебя я…
Душко Трифунович
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Хиискус

Гибискус

ПРЕФИЊЕНОСТ

ИЗЫСКАННОСТЬ

Има жена које не носе свој чар
у боји очију, него у погледу,
ни у црти уста, него у осмеху…
ни у формама тела,
него у покретима.
Јован Дучић

Есть женщины, чары которых скрыты
не в блеске глаз, а во взгляде,
не в форме губ, а в улыбке…
не в фигуре, а в жестах.
Йован Дучич
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Шлајер,
гипсофила

Качим,
гипсофила

ВЕЧНА ЉУБАВ

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

И залуд ће ми траве бајати
И сунцокрети на које личим.
Сви када зађу, ти ћеш стајати
У кругу што се не брише ничим.
Добрица Ерић

Напрасно меня завораживать будут
Подсолнухи, травы, с которыми схож я.
Ты рядом со мной, я тебя не забуду,
Всё в мире исчезнет, любовь выжить сможет.
Добрица Эрич
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Тајне даривања
Тайны дарения

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.

На языке цветов выражается истинная суть любви. Он ни к
чему не обязывает и ничем не обременяет, однако таинственное
послание лепестков скрыто не
только в цветочной символике, но
и в способе, которым цветы были
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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

подарены в тех или иных обстоятельствах.
Одна красная роза говорит об
уникальности. Мужчина таким
образом выражает страсть, а женщина – преданность. Две скреплённые розы оповещают о браке
или помолвке.
Букеты роз, гвоздик, лилий,
гладиолусов и гербер принято дарить на юбилей, а количество цветов в них должно быть нечётным.
Семь цветов дарят на помолвку,
11 – друзьям, а 15 – если хотим
выразить благодарность. Чётное
количество цветов сопровождает
грустные моменты.
Мелкие полевые цветы или
цветы яблони, черешни и вишни
– практичный дар природы для
городских встреч. Маргаритка несёт послание искренности и оптимизма, букет ландышей говорит о
желании, а подснежник подбадривает: «Не теряй надежду!»
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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, симобла чистоте, дар су за
изузетне тренутке. Ириси преносе жељу за срећом и испуњењем
снова.
Жута далија говори о захвалности. Божур се дарује на Видов-

Фиалка – цветок, который женщина дарит мужчине в знак своей
верности. С помощью календулы
девушка намекает о том, что хочет
быть любимой.
Дарением цветка персика выражают влюблённость, а подсолнух
говорит о жажде любви. Согласно
поверью, цикламен возвращает
угасшую страсть, и он же способствует примирению. Гвоздика
помогает решить брачные неурядицы, а гортензия – прийти к согласию.
Гладиолус не дарят возлюбленным. Семь гвоздик говорят о намерении завоевать сердце. Красные розы – не лучший подарок для
жены близкого друга.
Для печальных событий лучше
всего подходят белые цветы. Как
правило, это хризантемы, гладиолусы, каллы, гвоздики. Бегония
символизирует желание выздоровления и продления жизни.
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Букеты белых лилий и роз символизируют чистоту, их дарят по
особому случаю. Ирисы говорят о
стремлении к счастью и исполнению желаний.
Жёлтая далия выражает благодарность. Пионы дарят на праздник Видов день, тем самым говоря: «Будь бодрым и румяным, как
этот цветок!»
Стремление к успеху в карьере выражает орхидея, но нужно
иметь в виду, что её цветы не дарят
во время деловых встреч. Уважение выражают также и букетами в
корзинках. Их приносит курьер, а
в цветы вложена открытка с именем дарителя.
Цветы в горшках дарят на новоселье или близким друзьям. В
других случаях их дарить не принято.
Если речь идёт о подарке для
девушки, цветы необходимо подарить и её матери, причём матери

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
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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.

букет вручают в первую очередь,
выражая особое почтение. Также
цветы дарят и роженицам по случаю появления на свет младенца.
Белые лепестки чаще всего говорят об уважении, а красные – о
любви. Синие цветы обычно означают верность, розовые – симпатию, фиолетовые – нежность, а
оранжевые – обожание и воодушевление. Жёлтые лепестки призывают нас быть внимательнее
– иногда они говорят о ревности,
а иногда – о благодарности, радости или дружбе.
Тюльпаны дарят, когда их бутоны ещё закрыты, фрезии – когда
бутоны открыты наполовину, а
орхидеи должны быть полностью
раскрыты. Цветы всегда нужно
держать ровно, в левой руке, чтобы правая рука была свободна для
приветствия дорогого человека.
Каждый цветок принимают с радостью и ставят на видное место.
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Језик симола и оја
Язык символов и
цвета

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.
Язык лепестков не знает границ. Каждому растению цвет
придаёт дополнительное значение, порой совершенно изменяя
первоначальную символику. Именно поэтому важно иметь
в виду, что не только само растение, но и его цвет передаёт
особые, скрытые послания.

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

• Азалия | 21
удовольствие
• Амариллис | 22
соблазнительность
• Анемона, пасхальный
цветок | 25
авантюра
• Акация | 26
осторожность
белая – долгое ожидание
красная – встреча
• Бегония | 29
предупреждение
• Маргаритка | 32
взаимность
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пустоловина
• Багремов цвет | 26
опрез
бели – ишчекивање
црвени – састанак
• Бегонија | 29
упозорење
• Бела рада, красуљак |
узајамност

32
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Букет
Каранфил, црвенкаст као стид,
Отвара слатку латицу сећања.
Од белог јоргована боли ме вид,
Од плавог – рука скоро сања
Да су јој прсти постали цвет
Па тужно и весело миришу
Крај руже која је скупила свет
И крв и тајну и усне које сишу
Са друге стране смех и смрт.
О најлепше се липа смеје –
У самом ваздуху као густ врт
Под очима трава мирно веје.
Жута се лала у њој злати
И клати и тако теку сати.
Стеван Раичковић
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Букет
Гвоздика стыдливая, алая, нежная
Память волнует, лепестки раскрывает.
Мне режет глаза сирень белая, снежная,
А синяя руки в сон тихий впускает.
Если б пальцы твои – цветы,
Они пахли бы грустью и радостью,
Словно розы, вобравшие свет,
Кровь и тайну, уста, что веют младостью.
А с другой стороны смех и смерть.
Всех задорнее липа смеётся
Как густой сад небесная твердь
Пред очами трава мирно вьётся.
И тюльпан золотится в траве.
Так проходят часы в тишине.
Стеван Раичкович
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Аутори цитата

Авторы цитат

 Алечковић Мира (1924–2008),
песникиња
Вероника, честославица (посвећеност) – „Незвани гост“
 Андрић Иво (1892–1975), књижевник,
нобеловац и дипломата
Гарденија (углађеност) – „Ex Ponto“
Далија, георгина (захвалност)
– „Ex Ponto“
Посунац (безнадежност) – „Знакови
поред пута“
 Антић Мирослав Мика (1932–1986),
песник
Анемона, ускршњи цвет
(пустоловина) – „Неповратна песма“
Дренак (чврстина) – „Одлука“
Звончић (нада) – „Песма за нас двоје“
Кадифица (давање) – „Опомена“
Перуника, богиша, ирис (поштовање)
– „Говор“
Пркос (признање љубави) –
„Успаванка на домаку свитања“
Слез (нежност) – „Није то никаква
бајка…“
Чуваркућа (сигурност) – „Сенка“
 Бећковић Матија (1939), песник
Багремов цвет (опрез) – „О срећи“
Камелија (снага љубави) – „За тебе
говорим“
Кандилка, колумбина (усамљеност)
– „Ти си моја, ипак“
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 Алечкович Мира (1924–2008),
поэтесса
Вероника лекарственная (посвящённость) – «Незванный гость»
 Андрич Иво (1892–1975), писатель и
дипломат
Гардения (согласие) – «Ex Ponto»
Далия, георгина (благодарность)
– «Ex Ponto»
Гелиотроп (безнадёжность) – «Знаки
на дороге»
 Антич, Мирослав Мика (1932–1986), поэт
Анемона (авантюра) –
«Безвозвратный стих»
Вербейник (твёрдость) – «Решение»
Колокольчик (надежда) – «Стих для нас
двоих»
Бархатцы (дар) – «Напоминание»
Ирис (уважение) – «Речь»
Портулак крупноцветковый
(признание в любви) –«Колыбельная
перед рассветом»
Штокроза (нежность) – «Никакая это
не сказка…»
Молодило кровельное (уверенность)
– «Тень»
 Бечкович, Матия (1939), поэт
Акация (осторожность) – «О счастье»
Камелия (сила любви) – «Говорю для
тебя»

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“. Пред читаоцима је прва у низу књига о симболици и језику
цвећа које повезује исти наслов Порука скривена
међу латицама.
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 сарадници 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“.

Флорографика мира

Желание основателя сербской компании «4СЕ»
Слободана Петровича – с помощью языка цветочной символики представить богатство и дух
многих культур. Именно этой целью руководствовалась группа авторов разных национальностей и профессий. Их объединила любовь к природе, традиции и литературе, в результате чего
появился проект «Флорографика мира». Читателям представлена первая книга серии о символике и языке цветов Послание, скрытое в лепестках.
Творческая группа профессиональных писателей, фотографов, дизайнеров, редакторов,
цветоводов и издателей, с помощью своего мастерства, опыта и, прежде всего, любви к цветам
сделали всё, чтобы книги серии Послание, скрытое в лепестках нашли путь к читателю. Первая

книга этой серии опубликована в Сербии, в то
время, как иностранные коллеги параллельно работали над изданием другой книги, которая под
этим же названием раскроет символику и язык
цветов других народова.
Работники белградского ботанического сада
«Евремовац» сделали огромный вклад в толкование Языка 101 цветка в Сербии. С их помощью
мы смогли дополнить книгу прекрасными фотографиями цветов. Мы благодарим все организации и людей, которые помогали нам как в Сербии,
так и за её пределами. Совместными усилиями
мы создали уникальный проект, раскрывающий
всю прелесть богатого и наполненного символами языка цветов.

