Milí návštěvníci,

Květomluva
Rostliny byly od pradávna nositelky skrytých významů.
Znalost jejich názvů, zejména latinských, byla klíčem
ke čtení různých vzkazů. Květomluva se stala tajnou řečí
milenců. Obliba květomluvy sílila ve druhé polovině 18. století
a vrcholila v průběhu 19. století. Znalosti přírody v řadách
široké veřejnosti nebyly nikdy předtím ani potom tak bohaté.

textilní exponáty z našich sbírek
také často podávají svědectví
o okolním světě. Vyšívaný paraván
Bohatství přírody, který jsme pro
vás vybrali k bližšímu seznámení,
zobrazuje říši rostlin:

Přiřazování symbolických významů květinám se k nám
rozšířilo z orientu, kde květomluvu neboli selam používaly ženy
v harémech. V Evropě stoupal zájem o květomluvu v 18. století
a vyvrcholil v 19. století. Největší rozmach květomluvy u nás
probíhal v době národního obrození. Jednu z prvních česky
psaných květomluv sestavila Božena Němcová s Hanušem
Jurenkou a vydali ji roku 1835 pod názvem Nejnovější
a nejpůvodnější selam, čili květomluva.

Tulipán Rembrandt (Tulipa)
Jméno získal podle slavného malíře Rembrandta van Rijna (1606–1669),
který jej zachytil na svých obrazech, například na portrétu své ženy
Saskie z roku 1634. Typické žíhání způsobuje viróza.
Ve své době patřil k nejdražšímu druhu tulipánů.

Paraván
Čechy, výšivka z konce 18. století, adjustace na paravánu pozdější
MATERIÁLY — Plátno, hedvábí, bavlna, malba jehlou, dřevo, kov
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Detail Rembrandtova portrétu jeho ženy Saskie
REPRODUKCE — Wikipedie

Najdete na detailech reprodukci paravánu
některé zástupce živočišné říše?
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Připravili jsme pro vás obrysovou
kresbu exponátu, který si můžete
barevně pojednat buď podle
originálu nebo podle vlastní fantazie:
Seznamte se s botanickými názvy
vyšitých květin, které pro nás
určila botanička Radka Möllerová,
a jejich významy v květomluvě:
1. — bodlák (Carduus) nebo pcháč (Cirsium)
Bodlák – nemiluj, kdo proti právům jiných se rouhá
a bodlavým je ouštěpačníkem.
2. — dub (Quercus)
Dub – přála bych si žíti s tebou na věky.
Dubové listí – jen tomu lásku zadám, kohož mužný zdobí čin.
Dubová ratolest – jsem tuze hrdý, než bych se tobě otrocky
kořil.
3. — hortenzie (Hydrangea) nebo kalina obecná
(Viburnum opulus ´Roseum´)
Hortenzie – snadno jsi zapomněla
Kalina – chladnost tvá nemá pro mne zajímavosti.

Prohlédněte si důkladně paraván a najděte rostliny, s nimiž
se můžete setkat i dnes. Odpovídají barvy květin skutečnosti?
Vyplněný pracovní list si můžete vzít domů – ale pozor, uložte
ho tak, jak myslíte, že se v muzeu uchovávají tapiserie: kustodi
vám při odchodu prozradí, zda jste to provedli správně.
Dobrou zábavu vám přeje
Vaše muzeum
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17. — pampeliška (Taraxacum)
Pampeliška – ó tys ještě děcko.
18. — pivoňka (Paeonia)
Pivoňka – z tebe radost pučí.
19. — pomněnka (Myosotis)
Pomněnka – ladná družko, zachováš mne v paměti?
20. — povijnice nachová (Ipomoea purpurea)
Povijnice – v dostupných květomluvách 19. století se
nevyskytuje

7. — karafiát – hvozdík zahradní
(Dianthus caryophyllus)
Karafiát (hvozdík) – po tobě jedině, věčně milená,
touží srdce mé.

21. — růže (Rosa)
Růže – ó jak tě krása a nevinnost šlechtí, sličná milenko!
Růže bílá – smrt ať mne v náruč pojme, an mnou opovrháš.
Růže červená – tys zvítězil.
Růže mechatá – budiž co růže bez trní, nejněžnější tvého
pohlaví.
Růže měsíční – zachovej věhlasnost ducha a uchráníš cnost.
Růže planá – co do těla, nepřebýváli v něm krásny duch.
Růže polní – líbezně se usmíváš.
Růže stolistá – v tichém sňatku nevymluvnou mne
opojíš blažeností.
Růže šípková – v sadu vlasti, roste pro mne růží dosti.
Růže Panny Marie – více nad život můj tě miluji.
Růžový květ – dívko drahá, již budem svoji.
Růže list: „ano!“
Růžové poupátko – komu květou vnady tvé?
Růžový proutek: „ne!“

8. — konvalinka vonná (Convallaria majalis)
Konvalínka – předlouho již nosím, ó drahocenná,
obraz tvůj v srdci!

22. — sedmikráska (Bellis perennis)
Sedmikrása – tys plná honosnosti a chlouby sprostácké,
kde máš vnad?

9. — kosatec (Iris)
Kosatec – občerství mou tesknou duši, tys ji zarmoutil.

23. — tulipán (Tulipa)

4. — hvozdík (Dianthus)
Hvozdík – vše uvadne.
5. — hyacint východní (Hyacinthus orientalis)
Hyacint s květenstvím v podobě hustých vrcholových
hroznů, jak jej známe dnes, je výsledkem šlechtění
19. století. Zde můžete obdivovat jeho předchůdce.
Hyacint – srdce mé jest tobě nakloněno.
6. — jahodník (Fragaria)
Jahoda – kdo vylíčí tvous neskonalou vnitřní dobrotu?

10. — lilie bělostná (Lilium candidum)
Lilije – pro tvou nevinnost a čistotní je vezdejší život krátký.
11. — mák (Papaver)
Mák – tys usnul, an jsme o lásce naší mluvili,
to ti nikdy neodpustím.
12. — měsíček (Calendula)
Měsíček – šepot lásky je nejsladší,
když měsíček na oblaka vykročí.
13. — mrkev obecná (Daucus carota)
Mrkev – Mám tě rád, ale jsem nesmělý

24. — tulipán Rembrandt (Tulipa)
Jméno získal podle slavného malíře Rembrandta van
Rijna (1606–1669), který je zachytil na svých obrazech,
například na portrétu své ženy Saskie z roku 1634. Typické
žíhání způsobuje viróza. Ve své době patřily k nejdražším
z tulipánů.
Tulipán – tumáš košíček, nemotoro hrdý.
25. — violka trojbarevná (Viola tricolor)
Vijolka bílá – nechať v tiché ukrytosti se kocháme.
Vijolka modrá – nebude láska naše nemožná?
Vijolka zlatá – ty plamenou lásku mou, manželství odměníš.

14. — narcis bílý (Narcissus poëticus)
15. — narcis žlutý ( Narcissus pseudonarcissus)
Narcísek – tvé políbení je co střela.
16. — obilí (pšenice Triticum)
Klas obilný plný – musíme věřit, že v naší lásce
nastane brzký obrat.
Klas obilný prázdný – má láska byla pouhým snem.
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