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Napadlo vás někdy jak vznik-
la květomluva a co vlastně 
vyjadřuje? Dnes se to dozvíte.

 Lenka Kopčáková

Dnešní mladí muži mnohdy při kou-
pi květin ani netuší, co mohou jejich 
volbou naznačit…  

A tak se na chvilku v dnešním pře-
technizovaném světě nechme unášet 
na vlnách romantiky…

Ona je květomluva taková tajná 
řeč, kterou si mnozí z nás spojují spíš 
s dobou národního obrození. To je 
pravda, ale za původem musíme více 

zpět v čase, až do vzdáleného Orien-
tu… 

Ženy střežené v harémech vymysle-
ly chytrý způsob, jak komunikovat s 
vnějším světem a sdělovat svá přání a 
pocity. Speciálnímu jazyku květin se 
říkalo „selam“, což je odvozeno od slo-
va selamik. Tak se totiž nazývala část 
domu přístupná návštěvám.

Selam poprvé ve svých listech z 
Turecka popsala choť anglického 
vyslance, lady Mary Wortley Monta-
gu. V roce 1716 doprovázela svého 
muže do Cařihradu, hlavního města 
Osmanské říše.  A stala se autorkou 
vůbec prvního světského díla, napsa-
ného ženou o muslimském Orientu. 

Její zprávy o dorozumívání prostřed-

nictvím květin vyvolaly v Anglii senza-
ci a květomluva se brzy stala módou. 
Pomocí květinových kódů se daly taj-
ně posílat celé zprávy. 

Největšího rozmachu dosáhla květo-
mluva za vlády královny Viktorie a u 
nás během národního obrození. 

Selam totiž zaujal i Boženu Němco-
vou. Spolu s Hanušem Jurenou vyda-
li v roce 1835 humornou květomluvu 
s názvem Nejnovější a nejpůvodnější 
selam, čili květomluva.

Od té doby, co květiny promluvi-
ly, umožnily vyjadřovat své pocity i 
lidem cudným a plachým.

Květomluva je velmi populární také 
v Japonsku, kde se řeč květin nazývá 
Hanakotoba. 

Selam aneb Co říci květinou…

Mluvící květiny...
Význam v květomluvě měly kromě 

výběru samotných květin i nenápad-
né maličkosti. Třeba zda hlavičky kvě-
tů jsou vzpřímené nebo sklopené, jak 
kytice voní, jak je uvázána, kam směřu-
je stužka…

Nejoblíbenější vždy byla a zůstává 
královna květin - růže. Tak třeba bí-
lá v květomluvě značí nevinnost, rudá 
lásku, růžová odpuštění, žlutá žárlivost  
a oranžová růže vypovídá o vášni…

Také byl důležitý druh: růže planá - 
Tvá láska nepotřebuje ozdob

Růže plná - Proč odpíráš mi lásku 
svoji? Růže stolistá - Obdivuji se Ti. 
Růžičková větvička - Ne! Růžové pou-
pě - Musím věřit ve štěstí.

Růžový list - Ano!
Tak co, vyzkoušíte toto něžné kódo-

vání?   -lko-

Kromě květomluvy hraběnka Mary 
Wortley Montagu vstoupila do his-
torie i tím, že se jako první pokusila o 
prevenci černých neštovic, metodou 
již dříve užívanou v Turecku.

Ona sama neštovicemi onemocně-
la ještě v Anglii, což jí ve tváři zane-
chalo stopy. Předtím se ještě stačila 
výhodně vdát. Po uzdravení následo-
vala manžela,  velvyslance v Osman-
ské říši. 

To, že se Mary naučila turecky, jí 
pomohlo proniknout do míst, kam se 
cizinec běžně nedostal. Navštěvovala 
i ženy v harémech...

Když se změnily vztahy Anglie s 
Tureckem, vrátila se rodina do Lon-

dýna. Mary však s sebou přivezla ně-
co, co ji v Turecku velmi zaujalo. Totiž 
očkování proti neštovicím.

Nechala naočkovat obě své děti. 
Snažila se očkování prosadit, ale 
nedůvěra lékařů a církve byla veliká. 
Přesto získala od Karolíny, princezny 
z Walesu, povolení učinit demonstra-
tivní experiment na šesti vězních a 
šesti sirotcích. Výsledek byl příznivý.

Očkování spočívalo v záměrném 
nakažení pacienta sušeným hnisem z 
puchýřů pravých neštovic, v němž je 
původce oslabený.

Momentální úspěch lady Montagu 
byl však štěstím, protože tehdy i leh-
čí průběh neštovic mohl vést ke zne-

tvoření nebo dokonce k smrti. Navíc, 
pacient byl po celou dobu infekční.

Skutečný boj proti neštovicím zahá-
jil zhruba po 80 letech její krajan,  
lékař Edward Jenner. Všiml si, že lidé, 
kteří se od dobytka nakazili kravský-
mi neštovicemi, téměř nikdy nedo-
stali pravé neštovice. V květnu 1796 
lékař záměrně naočkoval osmiletému 
Jamesi Phippsovi hnis z vřídku krav-
ských neštovic. Chlapec onemocněl, 
ale za šest týdnů se uzdravil. Dle léka-
řova předpokladu u něho již nikdy 
pravé neštovice nepropukly. 

Tento pokus je považován za první 
skutečnou vakcinaci. -lko-

Očkování hraběnka okoukala v Turecku

MARY WORTLEY MONTAGU, kte-
rá Evropě přivezla květomluvu i očko-
vání. Zdroj: Wikipedie


