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Увод у флорoграфију
Језик цвећа назван је језик анђела а у стварности представља божански језик.
Идеја за ову књигу настала је пре више од 20 година. Она
је заправо приказ личног ходочашћа по различитим земљама
света, повезан с оним што највише волим: цвеће и митологију,
приче и легенде, јер се бавим дизајном вртова у Енглеској, Француској и Шпанији.
Посетила сам вртове у Америци, Европи, Египту, Грчкој,
Турској и Северној Африци.
Ипак, најлепши вртови које сам видела налазе се у Колумбији. Раскошни су и пуни цвећа током целе године. У њима се у
исто време могу видети пролећно, летње и јесење цвеће, захваљујући изузетно повољној клими у нашој земљи.
У почетку сам планирала да књигу напишем романтичним
и забавним тоном, по угледу на претходнике вековима уназад
који су о језику цвећа написали бројна дела. Током година, како
сам бележила запажања о повезаности цвећа с највећим страстима људског бића, као што су љубав и религија, схватила сам
да оно заправо одсликава историју људског бића и његове душе,
историју осећања људске и божанске љубави заједно с процесом
људске репродукције, представљене кроз цветове као симболе
љубави које је природа створила тако дивне и савршене за уживање свих нас.
Није потребно бити песник да бисмо се дивили цвећу. Од
древних времена оно је коришћено за исказивање свих врста
емоција и асоцијација.
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У пећинама из каменог доба, које су старе више од 50.000
година, пронађен је урезани приказ ритуалног плеса плодности
заједно са цветовима црвеног слеза чија је симболика иста у различитим деловима света.
Припрема грађе за ову књигу одвијала се највећим делом у Британској библиотеци у Лондону (The British Library), током више
година. Највећи број коришћених књига написан је на енглеском језику и већина њих није преведена на шпански.
Моја књига написана је отвореног ума, посматрајући цвеће не
само као језик љубави већ и као универзални симбол различитих
светских религија, садашњих и прошлих. Иако сам религиозна,
слободних сам ставова и не припадам ниједној званичној религији,
хришћанској или мистичној групи.
Ова књига не претендује да буде уџбеник. Она је више извор информација о цвећу, његовој симболици и аналогијама у митовима и
легендама широм света, иако се оно због своје лепоте и облика повезује са женама и мушкарцима и осећањима као основи за љубав и
сексуалност. Овај избор представља мешавину аспеката дубоких
верских веровања и романтичних осећања. Намерно сам задржала све врсте симболике цвећа и дрвећа, од народних и простих, до
дубоких и светих.
Говор цвећа као тајни романтични језик љубавника први пут
се јавља у Турској и у арапским земљама. Користиле су га жене из
харема, а у Енглеску га је пренела леди Мери Монтеги 1716, ћерка
војводе Кингстона (најозлоглашенија жена свог доба на основу Енциклопедије британика). Она је језик цвећа упознала док је као супруга амбасадора живела на двору турског султана у Истанбулу.
Ово је тајно љубавно писмо исказано букетом цвећа:
Листови каранфилића – Волим вас, али ви то не знате;
Нарциси – Смилујте се на моју страст;
Цветови крушке – Дајте ми наду;
Једна ружа – Желим да вам удовољим и да
ваше патње постану моје;
Сено – Дозволите ми да будем ваш роб;
Цимет – Моја судбина је у вашим рукама;
Црни бибер – Пошаљите ми одговор.
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Говор цвећа најдетаљније је проучаван у Француској у XIX
веку. То најбоље одсликава књига Мадам де ла Тур, Говор цвећа,
која је била бестселер свог времена.
У једном америчком часопису из 1841. објављена је ’истинита прича, о страсној романси у којој се сва комуникација одвијала преко симболике цвећа. Младог француског сликара у Каиру
прекинуо је у раду дечак који му је донео букет цвећа и лишћа.
Млади слуга рекао је сликару да букет однесе старици која је
знала да тумачи језик цвећа. ’Порука је једноставна’, рекла је
старица, ’по елеганцији закључујем да је писала дама високог
рода’, и наставила: ’Ти сваког дана долазиш да сликаш џамије
и живописно камење. Посматрам те с уживањем док ти, сконцентрисан осликаваш куполу минарета, на чему јој завидим,
јер је непрекидно гледаш. Како не могу уснама да ти кажем, пишем ти цвећем и шаљем ти букет, поруку своје душе. Желим
да његове блиставе боје, симетрија и мирис, буду порука да те
волим,.
Уз помоћ старице, која је тумачила говор цвећа, романса је
настављена, а различити, разнобојни букети размењивани су
данима, све док супруг није сазнао за цвеће које је свакодневно
стизало једној од најлепших жена из његовог харема. Муж је довео тумача језика цвећа и осудио Фатиму на смрт. Девојка је
послала свом вољеном последњи букет: ’Пријатељу драги, ускоро умирем. У поноћ ће ме бацити у реку Нил. Видећемо се негде
тамо, где ћемо наставити разговор.’
Прича има срећан крај, млади сликар успео је да спасе Фатиму и одведе је у Париз. Постоји веровање да је она женама у
Француској пренела језик цвећа. Такође, сматра се да је Мадам
де Тур познавала Фатиму, жену која је побегла из харема, и да је
била њена најбоља ученица.
Како је ова књига ипак савремена, иако обрађује романтичне
теме из прошлости, укључила сам и ботаничке податке који су
објављени како бих објаснила симболику сваке биљке и порекло
њеног имена.
Стари Грци су људе и богове претварали у цвеће и дрвеће, а
назив сваке биљке из старог света повезан је с неком од грчких
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трагедија. С друге стране, нове биљке из Америке, Африке и
Кине добијале су своја имена по истраживачима и ботаничарима који су их откривали или по члановима њихових породица и пријатељима.
Камелија је своје име добила по Јозефу Камелу, који је никада
није видео, а прелепи цвет највише се везује за књижевно дело
Дама с камелијама, које је много боља асоцијација него мрачни
ботаничар.
Што се мене тиче, никада нисам престала да се изненађујем посматрајући природу, њен магични, мистериозни и тајни
језик.
Сваки пут када видим ружу или орхидеју или прелепе цветове маракује, задиве ме њихова једноставност и савршенство
који на тако леп начин представљају стварање и репродукцију
биљака и воћака којима се хранимо.
Признајем да ме разнежи поглед на лепе мирисне љубичасте
цветове кромпира и ситне жуте цветове детелине, као и на
влажну маховину која се хвата по дрвећу и стенама, као симбол
мајчинске љубави земље која је управо оно што човек жели да
искаже од тренутка када је почео да користи симболе.
Каролина Спелмен
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Б

осиљак

Породица: Lamiaceae
Род: Ocimum
Симболика:
• Благослов зоре: у зору, појављивање сунца на
хоризонту сматра се јединственим тренутком
уједињења сунца и земље у свим културама. Од
древних Египћана, до америчких народа постојало је
веровање да човек може да добије посебан благослов
уколико присуствује том магичном тренутку рађања
зоре.

•

Еликсир младости: за росу која се скупља с ове
биљке верује се да има моћ да подмлађује.

•

Мржња и сиромаштво: његов ботанички назив,
Basilicum, води порекло од базилиска – митске
животиње – змије, одакле потиче неочекивана
повезаност бршљана с мржњом и сиромаштвом.
Ароматична биљка посвећена
свитању у древном Египту.
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Од свих биљака којима се приписује моћ говора,
ово је једина биљка чија је симболика потпуно
контрадикторна. Мењала се у складу са значењем које је
имала за људе и њихову културу кроз различите епохе.
У старом Египту приношен је и дариван боговима, а нарочито аспекту бога Хоруса, повезаног са свитањем – Карахти је
представљао сунце у тренутку његовог рађања на хоризонту
када је било у истој равни са земљом. То су за Египћане били
свети тренуци и веровали су да је сунце имало најбољи утицај
на земљу, биљке, животиње и људе у часу непосредно пре него
што је започињало свој пут по небеском своду, током кога је, у
подне, постајало сунце које пржи. Тада се претварало у Сета,
бога пустиње и смрти.
Широки прилаз храму бога Амон-Ра у Луксору (Египат)
био је засађен посебном врстом високог, отпорног босиљка. Он
је својим опојним мирисом, појачаним и ношеним топлим пустињским ветром, желео добродошлицу својим посетиоцима.
Ова ароматична биљка налазила се заједно с љиљанима и
локвањима у букетима које су носили фараони и богови. Неочекивана симболика која се односи на мржњу и сиромаштво
потиче од цвета босиљка који личи на отворена уста змаја, као
и од фонетске сличности његовог имена с Базилиском (митолошким бићем).
Према подацима из древних списа, Базилиск је био краљ
змија. Имао је круну на глави, својим ватреним дахом уништавао је све пред собом и могао је погледом да убија људе. У средњовековној Европи беда је била представљена као старица у
ритама која седи поред босиљка.
Када је стигао у Европу с Блиског истока, одакле води порекло, постао је главни састојак укусне медитеранске кухиње, и
нико га више није повезивао с мржњом и сиромаштвом.
Постоје средњовековни рецепти за чај од босиљка и ружа
који су користили за лечење љубавних јада и песимизма. У
древном Египту, отворена уста краља змија, која је симболички представљао цвет босиљка, нису никога плашила. Богови
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и богиње представљени су хијероглифом у облику усправне
змије, а на круни фараона налазила се опасна кобра као симбол
његове моћи и заштите коју су му пружали богови. За Хомера,
богиња свитања била је Еос, чији су прсти били ружичасти,
обојени првим јутарњим зрацима сунца.
Босиљак је један од главних зачина у медитеранској кухињи
– служе га у салатама, супама, пастама и у пићу. Основа сосова
за пасте лако се спрема – исецкано стабло и листови босиљка
помешају се с маслиновим уљем, а затим се додају со и бели лук.
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А

нгелика

Породица: Apiaceae
Род: Angelica
Симболика:

•

Анђели чувари и заштита: користи се за призивање
божанске помоћи.

•

Разговор с боговима: једна од ретких биљака која није
наркотик а користи се у комуникацији са загробним
светом.

•

Инспирација: нордијски песници и трубадури
носили су венце с њеним листовима да би добили
инспирацију.
Анђеле чувару, пријатељу прави,
не напуштај ме никад ни у сну ни на јави.
Народна молитва

Ароматична биљка пореклом са севера Русије постала је
врло популарна у Норвешкој и Лапонији (земља одакле полази
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Деда Мраз за Нову годину). Заменила је лорвор и ђумбир као
зачине и састојке за прављење пића.
Нордијски песници и трубадури правили су венце којима су се крунисали у жељи да њен јак мирис подстакне њихову
инспирацију. Верује се да су је користили моћни сибирски шамани од којих је најпознатији Распућин, чије је пријатељство с
последњом руском царицом довело до пада Руске монархије и
убиства целе царске породице.
Тешко је повезати биљку тако божанског и анђеоског назива са шаманском традицијом Сибира, домовином страшног и
моћног Распућина који је ставио царицу под своју власт. Осим
тога, завео је многе дворске даме, а његов раскалашни живот
агенти тајне службе тога времена описују на следећи начин:
„Након посете царици, где је читао молитве и бајао како би излечио царевића (принца наследника), посетио је две проститутке. Затим се упутио ка замку надвојвоткиње Татјане с којом
је вечерао. После је поново отишао у бордел где је остао до јутра.“
Сматра се да је Распућин, осим што је био зависан од бордела, добро познавао старе паганске обичаје сибирских шамана, које је комбиновао с руском православном вером. Био је
познат као хришћански свештеник који је поседовао одређене
моћи. Страсно је изговарао молитве приликом чудесних излечења. Можда се у томе крије тајна имена ове биљке – Angelica
archangelica, која се одувек користила за буђење инспирације и
за комуникацију са загробним светом у ледом окованом Сибиру. Треба поменути да на северу Русије постоји град Аркангел.
За разлику од осталих биљака које се широм света користе
за шаманско падање у транс, а које су углавном наркотици, ангелика је безопасна. Касније су је употребљавали за заслађивање хране и као састојак слаткиша за децу.
Постоји кључни разлог зашто су је хришћански свештеници назвали овим божанским именом: да би биљка опстала
више година, треба спречити цветање. Чим се појави пупољак,
требало би га уклонити како би ароматично стабло и листови
наставили да расту, налик на бесполне анђеле и архангеле. Ако
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цвет процвета, биљка престаје да расте и вене.
Према хришћанском учењу, анђели су савршена небеска бића која чувају и штите људе, док су архангели гласници
који преносе божје поруке, као архангел Гаврило, који се јавио Девици Марији и саопштио јој да је зартуднела.

К

окотић

Делфини, коњске мамузе

Породица: Ranunculaceae
Род: Delphinium
Симболика:
• Вођство и радост: симболише делфине, животиње
бога Аполона, које чувају и спасавају, и тиме
изазивају радост.

•

Храброст: кокотић је настао из крви моћног грчког
ратника Ајанта. На његовим латицама налазе се
грчка слова АИ, узвик бола и смрти.

•

Вера и блаженство: у хришћанству делфин је постао
симбол Исуса Христа и преузео је атрибуте Аполона.
Такође су га сматрали водичем душа.
Делфини су амблемске животиње бога Аполона.

Реч delphis је грчки назив за делфина, животињу која се везује за бога светлости Аполона и светилиште у Делфима, у близини Атине, где су питије од давнина прорицале судбину и износиле своја предвиђања. Делфин се одвајкада доводио у везу
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М

аслачак
Лављи зуб

Породица: Asteraceae
Род: Taraxacum
Симболика:

•

Кључ за отварање заробљене воде: симболика
потиче од диуретског својства маслачка.

•

Ослобађање емоција: асоцијација је повезана са
цветом који због боје подсећа на сунце, док је лав
симбол слободе.

•

Природни начин за прорицање љубавне судбине:
младићи и девојке дували су његове семенке у ветар
говорећи: воли ме, не воли ме.
Златни пољупци на образима ливада.

У потпуности соларна биљка чији цветови не само да подсећају на зраке сунца већ се и отварају у рану зору, с првом сунчевом светлошћу, а затварају се када сунце зађе.
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О

рхидеја

Породица: Orchidaceae
Род: Orchis
Симболика:
• Узвишена сексуалност: због природног својства
орхидеја да расту припијене за гране високог дрвећа
далеко од земље.
• Цветови дворана: врсту катлеја због облика цвета
повезивали су са сексом и била је омиљена на
дворовима у XIX веку.
• Амбиција, похлепа: у прошлости је лепота орхидеја
из Новог света изазивала надметање и похлепу међу
колекционарима који су трговали њоме.
Мисли мудраца су као мирисне орхидеје.
Конфучије
Конфучије је поредио орхидеје с узвишеним мислима и осећањима, а није знао да на западу носе сексуалност у свом имену.
Много пре него што су откривене у Латинској Америци, већина
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