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Флорoграфија
ЈЕЗИК ЦВЕЋА
МИТОВИ И ЛЕГЕНДЕ ИЗ ЦЕЛОГ СВЕТА

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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